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Павельчук І. А. Постімпресіонізм в українському живописі XX –

початку XXI ст.: історичні витоки, джерела інспірацій, специфіка розвитку. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво. – Львівська національна 

академія мистецтв, Львів, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню українського постімпресіоністичного 

живопису, що є самобутнім явищем національного образотворчого мистецтва XX 

– початку XXI століть. Уперше системно простежено процес асиміляції традицій 

французького постімпресіонізму ар нуво у творчості вітчизняних адептів 

упродовж столітнього періоду. Присутність культуротворчого українського 

потенціалу на карті світової культури засвідчена репрезентацією індивідуальних 

мистецьких практик піонерів українського модерну О. Мурашка, А. Маневича, 

Ф. Кричевського, О. Новаківського й І. Северина, М. Бурачека, А. Ерделі, 

традиції яких продовжили наступники радянського періоду Р. Сельський, 

О. Шатківський, Е. Контратович, Г. Глюк, А. Коцка, Т. Яблонська, а також 

виразники постімпресіонізму доби Незалежності В. Патик, В. Микита, 

О. Гарагонич, І. Мельничук. 

Українська культура уникла тих історично-послідовних закономірностей, 

які засвоїла західноєвропейська цивілізація від часів античності до модерну. 

Через геополітичну залежність розвиток національного мистецтва століттями 

перебував під впливом адміністративних обмежень чужоземних імперій, а 

вихідці з України здобували мистецьку освіту в Москві, Петербурзі, Кракові, 

Відні, Мюнхені, Парижі, Римі, Будапешті. Тож зовнішні обставини, що 

безпосередньо вплинули на розвиток українського живопису XX століття, 

історично формувалися поза межами України. 

З’ясовано, що неоднорідний історично-культурний контекст зумовив 

своєрідну реґіональну специфіку поширення постімпресіонізму в різних 
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мистецьких центрах України, визначивши поліконцептуальну стратегію 

дослідження. Дисертацію побудовано на засадах історичного діалогу, у якому 

процес наслідування постімпресіонізму розглянуто в трьох проєкціях: 

європейське – українське, минуле – сучасне, радянське – незалежне. 

Наголошено, що, навчаючись у європейських мистецьких закладах, речники 

української культури стали реципієнтами мистецтва доби модерну (1860–1914). 

Встановлено, що в період 1900–1914 рр. ключові тенденції паризького ар нуво – 

японізм, імпресіонізм, символізм і постімпресіонізм – рівночасно увійшли до 

мистецької практики українських адептів. 

У живописі постімпресіонізму акумулювалися уявлення пізнього модерну 

1890–1900-х років, зорієнтовані на символічно-асоціативну квінтесенцію 

міфотворення. Постімпресіонізм набув міжнародну популярність наприкінці 

1900-х років. З’ясовано, що в цей період відбувалося творче становлення 

українських колористів. Шукаючи оптимальну реалізацію таланту, українці 

випробували у своїй практиці всі тенденції ар нуво, наче опановуючи нові 

образотворчі «технології». Це зумовило висхідну послідовність дослідження, що 

починається з диференційованого аналізу живописної спадщини О. Мурашка, 

А. Маневича, Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека, 

А. Ерделі. 

Простежено, що рушієм творчої емансипації зламу XIX – XX ст. став 

процес формування нового ірраціонального погляду на мистецтво, що 

активізувався внаслідок кризи позитивізму та натуралізму 1880–1890-х років. 

Наголошено, що спрощення засобів візуалізації історично пов’язане з 

поширенням японізму на європейському континенті. Виявлено, що мода на 

японізм 1890−1900-х років позначилася на живописних пошуках О. Мурашка, 

О. Новаківського, І. Северина та М. Бурачека. Доведено зв’язок японізму з 

орнаментальною концепцією сецесії у творчості О. Новаківського, І. Северина та 

М. Бурачека. Навчаючись у Краківській академії мистецтв, українські студенти 

сприйняли засади декоративно-площинної стилізації укійо-е від польських 
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викладачів − представників краківського молодопольського японізму: 

Л. Вичулковського, Я. Станіславського, Ю. Мегоффера, С. Виспянського. 

Підкреслено, що шлях до постімпресіоністичного живопису пролягав 

через імпресіоністичний досвід. Обґрунтовано, що імпресіоністичні імпровізації 

дали змогу українським колористам синтезувати об’єктивний погляд на природу 

із суб’єктивним відчуттям кольорів, спричинивши звільнення від залишків 

натуралізму. Підкреслено, що через імпресіоністичний етап пройшли 

О. Мурашко, А. Маневич, Ф. Кричевський, О. Новаківський, І. Северин і 

М. Бурачек. Виявлено, що тенденція імпресіонізму не набула в їхньому 

мистецтві самодостатнього значення, послугувавши відправним пунктом для 

наступної подорожі до постімпресіонізму. Наголошено, що шлях від 

імпресіонізму до постімпресіонізму здійснювався транзитом через символізм. 

Символічне сприйняття нейтралізувало документально-натуралістичний ракурс 

і дозволяло перейти до уявно-міфологічного рівня художньої реалізації. 

Обґрунтовано, що в постімпресіоністичному живописі символічні ідеї 

втілювалися винятково хроматичними кольорами, які передавали уявлення про 

простір, перспективу та настроєвий лад. Доведено, що художню природу 

постімпресіонізму можна визначити як «хроматичний символізм». Це 

нововведене поняття розкриває сутність явища зсередини, його можна 

використовувати в сучасному мистецтвознавстві як синонім дефініції 

«постімпресіонізм». 

З’ясовано, що суб’єктивною мотивацією до ствердження нового 

загальноукраїнського мистецтва стало фахове формування художників поза 

Батьківщиною, що спричинило ностальгію. Визначено, що, перебуваючи в 

різних національних осередках Європи, речники вітчизняної культури духовно 

об’єдналися навколо ідеї створення сучасного українського стилю міжнародного 

ґатунку. Встановлено, що перші пошуки українського стилю почали 

здійснюватися через «задзеркалля» символізму, реалізувавшись в образах-

метафорах О. Мурашка, Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северина. 
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Доведено, що саме у творах символічного спрямування була започаткована нова 

творча стратегія, яка утверджувала народну національно-образну ідентичність. 

Обґрунтування історичних причинно-наслідкових закономірностей дало 

змогу сформувати концептуальне підґрунтя дослідження, у якому новаторські 

антиакадемічні тенденції модерну японізм, імпресіонізм і символізм уперше 

розглянуто як нерозривні субфактори тринітарного постімпресіоністичного 

синтезу. Доведено, що саме триєдність образотворення не дозволяє типізувати 

постімпресіоністичний живопис як категорію візуальну, оскільки в 

інтерпретаціях кожного постімпресіоніста процентне співвідношення одного 

складника синтезу до двох інших завжди змінюється. Доведено, що 

сформулювати уявлення про загальний постімпресіоністичний «стиль» 

неможливо, позаяк візуалізація художнього задуму здійснюється завдяки 

унікальному авторському синтетизму. 

Живописні праці О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевського, 

О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека, А. Ерделі проаналізовано у форматі 

компаративних зіставлень з творами піонерів європейського модерну: Е. Мане, 

О. Ренуара, Ж. Сера, П. Сезанна, П. Ґоґена, В. ван Ґоґа, А. де Тулуз-Лотрека, Е. 

Анґлада-Камараса, І. Сулоага-і-Сабалета, Р. Касаса-і-Карбо, А. Мухи, Ґ. Клімта, 

Ю. Панкевича, Л. Вичулковського, К. Сіхульського, С. Виспянського, 

Я. Станіславського, В. Вейса. Доведено, що формальні принципи 

образотворення європейських представників модерну перейшли в щоденну 

практику українських колористів 1900−1930-х років. Основну увагу акцентовано 

на проблемі засвоєння синтезу мистецтв, опанування яким дозволило 

вітчизняним послідовникам постімпресіонізму віднайти живописно-пластичний 

код власного синтетизму. 

Традиції хроматичного живопису, започатковані на зламі XIX – XX ст., 

поширилися у практику наступної хвилі українських живописців, які 

стверджувалися в умовах радянської експансії: Р. Сельського, О. Шатківського, 

Е. Контратовича, Г. Глюка, А. Коцки, Т. Яблонської. Доведено, що, незважаючи 
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на несприятливі історичні обставини, живописний постімпресіонізм розвивався, 

пристосувавшись до соцреалізму. 

Обґрунтовано, що напрацювання постімпресіоністичного живопису 

отримали свій історичний шанс на розвиток завдяки загальноприйнятому 

тематичному репертуару, присвяченому народній темі. Доведено, що українські 

живописці свідомо користувалися цією ідеологічною нішею, утілюючи свої 

задуми у форматі офіційної цензури. Поглиблюючи потенціал хроматичного 

живопису при змалюванні колгоспників, лісорубів, ланкових і Героїв 

соціалістичної праці, художники намагалися творчо реалізувати власне бачення 

дійсності. За умов наявних обмежень інтроспективне сприйняття натури тільки 

поглибилося, бо езопівська мова натяків сприяла утвердженню 

постімпресіоністичних образів-метафор, які можна було домислити. Творчі 

уявлення про імідж мадонни художники втілювали в образи звичайних селянок 

(Е. Контратович, Г. Глюк, А. Коцка), а алегорію древньоримської богині квітів і 

весни Флори можна було змалювати у вигляді комсомолки на суботнику 

(А. Коцка, Т. Яблонська). 

З’ясовано, що підґрунтям для розвитку формального колоризму в практиці 

Р. Сельського стали заняття в О. Новаківського, К. Сіхульського, Ю. Мегоффера, 

Ю. Панкевича. Під час навчання в Краківській академії мистецтв (1922–1927) 

львівський митець здобув ґрунтовні знання про новочасний європейський 

живопис. Встановлено, що у творчості О. Шатківського засади хроматичного 

живопису синтезувалися з графічними засобами відтворення, розвинувшись 

під впливом новаторських поглядів Л. Вичулковського, Т. Прушковського, 

В. Скочиляса, у яких він навчався у Варшавській академії мистецтв (1931–1938). 

Встановлено, що народна тема посідала визначне місце в постімпресіоністичному 

досвіді Е. Контратовича 1950–1980-х років, який опанував традиції європейського 

модерну, навчаючись у Публічній школі малювання Й. Бокшая та А. Ерделі. 

З’ясовано, що впродовж навчання у Вищій школі образотворчого мистецтва в 

Будапешті Г. Глюк сприйняв новітні ідеї угорського модерну, відчувши 

прихильність до хроматичної експресії кольорів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Встановлено, що любов до символічної іманентності барв перейшла до 

А. Коцки від естетичних смаків А. Ерделі, збагатившись декоративністю під час 

його навчання в Римській академії мистецтв (1941–1942). Наголошено, що тема 

народності та синтез із традиціями українського народного мистецтва стали 

домінантами постімпресіоністичних розробок у період хрущовської «відлиги». 

Взірцем згаданої тенденції є тематичний цикл Т. Яблонської «Українські 

мотиви» 1960–1970-х років, у якому розкрилося глибоке розуміння українського 

фольклору та народних звичаїв, успадковане від учителя Ф. Кричевського. 

Простежено, що обмеження радянської цензури поширювалися на 

тематичні параметри репрезентації, але підтекст художнього задуму, концепція 

композиції, палітра й індивідуальний художній стиль – ці інструменти творчого 

самовираження залишалися доступними. Доведено, що успадкування 

постімпресіоністичних навичок мало системний характер, здійснюючись у 

процесі тривалого навчання від наставників до учнів. 

Доведено, що утопічна міфологема понт-авенських постімпресіоністів про 

штучний рай виявилася затребуваною в умовах тоталітарного суспільства. 

Намагаючись дистанціюватися від радянської вульгарності, українські 

живописці ховалися за власну творчість, створюючи ідеальні світи в образах 

вічно квітучої країни-саду, що символізувала Україну (Е. Контратович, 

А. Коцка, Г. Глюк, Т. Яблонська). Встановлено, що міфопоетичні уявлення про 

нецивілізованих таїтянських аборигенів трансформувалися у змалювання 

екзотичних типажів верховинських гуцулів – автентичних носіїв українських 

традицій в практиці Е. Контратовича, Г. Глюка, А. Коцки та О. Шатківського. На 

межі XX – XXI ст. інтроспективний ракурс міфотворення поширився у 

мистецьку практику О. Бідношея, В. Вовчка, Ю. Герца, Т. Дудки, В. Іваніва, О. 

Карпенко, А. Криволапа, М. Луніва, Л. Павленка, І. Солодовнікова, А. Чеботару 

та багатьох інших, у творчості яких постімпресіоністичні пошуки 

утверджувалися паралельно з іншими тенденціями багатогранної творчості. 

Більш монолітно націєтворчий потенціал постімпресіонізму розкрився в 

інтерпретаціях В. Патика, В. Микити, О. Гарагонича та І. Мельничука, яких у 
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дослідженні представлено репрезентантами сучасного українського 

постімпресіонізму. 

Простежено, що у творчість В. Патика традиції паризького ар нуво 

перейшли від учителя Р. Сельського, міжнародний досвід якого забезпечив 

транзитний маршрут Патикового таланту до французького постімпресіонізму. 

В. Микита сприйняв формальні засади сезаннізму від А. Ерделі в європеїзованій 

атмосфері ужгородського мистецького середовища, що також вплинуло на 

творче формування О. Гарагонича, який не здобув системної художньої освіти, 

але періодично консультувався з Й. Бокшаєм. У практику київського 

постімпресіоніста І. Мельничука засади хроматичного колоризму перейшли під 

час навчання в Косівському технікумі народних художніх промислів (1985–1989) 

від його вчителя В. Гуменюка, який, своєю чергою, засвоїв культуру 

хроматичного живопису від одесита В. Гегамяна – учня видатного вірменського 

постімпресіоніста М. Сар’яна. Доведено, що різновекторна траєкторія 

успадкування постімпресіонізму збагатила національний живопис 

мультикультурним європейським потенціалом. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що через 

залучення сучасної світової бази джерел в образотворчому мистецтві України 

зафіксовано явище українського постімпресіонізму, що функціонує упродовж 

XX – початку XXI століть. На підставі історичної періодизації визначено три 

ґенерації українських інспіраторів постімпресіонізму: фундатори нового 

українського мистецтва XX століття (О. Мурашко, А. Маневич, Ф. Кричевський, 

О. Новаківський, І. Северин, М. Бурачек, А. Ерделі), послідовники радянського 

періоду (Р. Сельський, О. Шатківський, Е. Контратович, Г. Глюк, А. Коцка, 

Т. Яблонська), репрезентанти доби Незалежності межі XX – XXI століть 

(В. Патик, В. Микита, О. Гарагонич, І. Мельничук). Уперше феномен 

постімпресіонізму розглянуто як «гібридне» мистецтво, у якому синтезувалися 

три образотворчі концепти ар нуво: японізм, імпресіонізм, символізм, що 

забезпечило нерозривну тринітарну синергію постімпресіоністичного 

синтетизму. На підставі зібраних матеріалів систематизовано ідейно-художні 
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преференції українського постімпресіонізму, з’ясовано особливості жанрово-

тематичної іконографії, реґіональну специфіку розвитку. Уперше оприлюднено 

та видано всі архівні документи про навчання О. Новаківського, І. Северина, 

М. Бурачека в Краківській академії мистецтв, що були перекладені з польської 

мови. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

сучасній методиці мистецтвознавчого дослідження, алгоритми якої можна 

використати в сучасних наукових розробках, присвячених образотворчому 

мистецтву XX – XXI століть. Результати дисертації можна використати при 

укладенні історії українського модерну. Перекладені іноземними мовами 

матеріали дослідження можуть бути використані у виданнях з історії 

європейського модерну. Результати дослідження можуть стати частиною 

лекційних курсів з історії українського мистецтва XX століття. 2018 року 

підрозділи дослідження (3.5; 4.4; 5.3; 6.6) були опубліковані окремим виданням 

у форматі навчального посібника для студентів-мистецтвознавців закладів вищої 

освіти. Матеріали підрозділу 6.1 були використані в 7-му томі міжнародного 

збірника «Sztuka ukraińska XX wieku» та опубліковані польською мовою 

«Postimpresjonistyczne poszukiwania w twórczości Ołeksandra Muraszki w latach 

1911–1918». Перекладені англійською мовою «Reflections on Japonism in the 

Practice of Ukrainian Colourists of the Art Nouveau Period» підрозділи (3.1–3.5) 

увійшли до 8-го тому міжнародного періодичного видання «Japanese Art in 

Central and Eastern Europe till 1919 and beyond / ed» (2019). 

Ключові слова: мистецтво модерну, синтез мистецтв, націєтворча 

стратегія візуалізації, український постімпресіонізм. 
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ANNOTATION 

Pavelchuk I. A. Post-impressionism in Ukrainian painting of the XX – 
beginning of XXI centuries: Historical origins, sources of inspirations, specifics of 
development. – This work is protected by copyright law as an academic research 
manuscript. 

This work is a thesis for a degree of Doctor of Arts: Specialty 17.00.05 – Fine Arts. – 

Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2020. 

The growth of Ukrainian Postimpressionist painting is an original phenomenon 

of national art, in which classical images of the past comfortably co-exist with digital 

technologies of the future. This study is the first attempt to systematically trace the 

process of the spread of French Postimpressionism in Ukrainian painting of the 20th – 

21st centuries. The presence of Ukrainian art on the map of world culture is carried out 

by localization of individual creative practices in the persons of pioneers of Ukrainian 

Art Nouveau: M. Burachek, A. Erdeli, F. Krychevsʹki, A. Manevych, O. Murashko, O. 

Novakivsʹki and I. Severyn, whose traditions were continued by the followers of the 

Soviet period: G. Gluk, E. Kontratovych, A. Kotska, R. Selsʹkii, O. Shatkiwsʹki, T. 

Yablonsʹka, and exponents of Postimpressionism of the Independence period: O. 

Garagonych, I. Melnychuk, V. Mykyta, V. Patyk. 

Ukrainian culture has avoided the historical and consequential patterns that 

Western European civilization went through from antiquity to Art Nouveau. Due to 

geopolitical dependence, the development of national art for centuries was subject to 

administrative restrictions of foreign empires, and the natives of Ukraine received their 

art education in Moscow, Saint Petersburg, Krakow, Vienna, Munich, Paris, Rome, 

Budapest. Therefore, the prospects of external circumstances that directly influenced 

the development of Ukrainian painting of the 20th century have been historically 

formed outside of Ukraine. 

Discovering that diverse historical and cultural contexts led to different regional 

patterns in the spread of Postimpressionism made it necessary to formulate a poly-

conceptual research strategy. This work is built on the principles of historical dialogue, 



11 
 
in which the process of imitation of Postimpressionism is considered in three planes: 

European-Ukrainian, pastpresent, Soviet-independent. It is emphasized that while 

studying in European art institutions, the heralds of Ukrainian culture naturally became 

recipients of Modern art. It is established that in the period of 1900–1914, the key 

tendencies of Parisian Art Nouveau– Japonism, Impressionism, Symbolism and 

Postimpressionism- entered the artistic practice of Ukrainian followers at the same 

time. 

The painting of Postimpressionism contains an accumulation of ideas of the late 

Art Nouveau of the 1890s-1900s, oriented around the symbolicassociative 

quintessence of myth-making. Postimpressionism gained international popularity in 

the late 1900s decade. It is found that during this period the artistic development of 

Ukrainian colorists occurred. In search of the optimal realization of talent, Ukrainians 

have experienced in their practice all the trends of Art Nouveau, as if mastering new 

visual “technologies.” This led to an ascending sequence of research, which begins 

with a differentiated analysis of the painting heritage of M. Burachek, A. Erdeli, F. 

Krychevsʹki, A. Manevych, O. Murashko, O. Novakivsʹki, I. Severyn. 

The process of formation of a new irrational view of art, which intensified as a 

result of the crisis of positivism and naturalism of the 1890s, is found to be the driving 

force of the artistic emancipation of the turn of the 19th – 20th centuries. It is 

emphasized that the simplification of the means of visualization was associated 

historically with the spread of Japonism on the European continent. It is found that the 

fashion for Japonism of the 1890s – 1900s reflexively affected the artistic search of O. 

Murashko, O. Novakivsʹki, I. Severyn, and M. Burachek. The connection between 

Japonism and the ornamental concept of secession in the works of O. Novakivsʹki, I. 

Severyn and M. Burachek is demonstrated. While studying at the Academy of Fine 

Arts in Krakow, Ukrainian students adopted the principles of decorativeplane 

stylization of ukiyo-e from Polish teachers – representatives of Krakow Young Polish 

Japonism – Ya. Stanislavsʹki and L. Vychylkovski. 
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It is emphasized that the path to Postimpressionist painting passed through the 

Impressionist experience, which is substantiated in this study as a synthesis of 

empirical impressions with the creative imagination. It is found that Impressionist 

improvisations allowed Ukrainian colorists to synthesize an objective view of nature 

with a subjective sense of color, resulting in a liberation from the remnants of 

naturalism. It is emphasized that O. Murashko, A. Manevych, F. Krychevsʹki, O. 

Novakivsʹki, I. Severyn, M. Burachek went through the Impressionist stage. It is 

concluded that the tendency of Impressionism did not gain self-sufficient significance 

in their art, but rather served as a starting point for their next journey to Symbolism 

and Postimpressionism. 

It is demonstrated that in Postimpressionist painting symbolic ideas were 

embodied exclusively in chromatic colors, which conveyed the idea of space, 

perspective and mood not naturally, but conditionally and formally. In conclusion, the 

artistic nature of Postimpressionism is defined as chromatic symbolism. This newly 

introduced concept reveals the essence of the phenomenon and can be used in modern 

art history as a synonym for the definition of Postimpressionism. 

It is clarified that the subjective motivation for the creation of a new allUkrainian 

art lay in a professional association outside the homeland, fueled by nostalgia. It is 

substantiated that being in different national centers of Europe, the heralds of a national 

culture were spiritually united around the idea of creating a modern Ukrainian style of 

international scope. It is established that the first attempts of search for Ukrainian style 

began to be carried out through the “mirror-world” of Symbolism, being realized in the 

metaphorical images of O. Murashko, F. Krychevsʹki, O. Novakivsʹki, and I. Severyn. 

It was concluded that it was in the works of Symbolic orientation that a new creative 

strategy was launched, which asserted the people’s “national-imagery” identity. 

The substantiation of historical causal patterns made it possible to form a 

conceptual basis for the study, in which the innovative anti-academic tendencies of Art 

Nouveau, Japonism, Impressionism and Symbolism, are first considered as inseparable 

sub-factors of a trinitarian Postimpressionist synthesis. It is demonstrated that the 
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trinity of image creation does not allow one to typify Postimpressionist painting as a 

visual category only, to the extent that in the interpretations of each Postimpressionist 

artist the percentage of one component of synthesis in relation to the other two always 

changes. The conclusion that is drawn is that it is impossible to formulate a general 

idea of the Postimpressionist “style”, since the unifying leitmotif of such painting is in 

invisible ideas, and not the categories of external-stylistic recognizability. 

The paintings by O. Murashko, O. Novakivsʹki, I. Severyn, M. Burachek, F. 

Krychevsʹki and A. Erdeli are examined through a framework of comparisons to the 

creations of the forerunners of Art Nouveau: E. Manet, A. Renoir, G. Seurat, P. 

Cézanne, P. Gauguin, V. Van Gogh, H. De Toulouse-Lautrec, I. Zuloaga y Zabaleta, 

R. Casas I Carbó, G. Klimt, L. Vychylkovski, K. Sichulski, S. Vyspiansʹki, Ya. 

Stanislavsʹki, and W. Weiss. It has been demonstrated that the formal principles of 

image creation of European Art Nouveau artists were assimilated by Ukrainian 

colorists of the 1900s – 1930s. The main focus here is on the problems encountered in 

adopting a synthesis of arts, the mastery of which allowed Ukrainian colorists to find 

their own painting and plastic code of synthesis and implement it in subsequent 

Postimpressionist ideas. 

The patterns of transition from naturalistic Impressionism to metaphorical 

Postimpressionism, mastered by the pioneers of Ukrainian Art Nouveau at the 

beginning of the new era, were adapted and continued to develop in painting 

throughout the 20th century. The passionate orientation of the thematic repertoire and 

the nation-building strategy of the artistic idea turned into a timeless manifesto of 

Ukrainian culture in its historical content and was inherited by Soviet colorists in the 

period of 1950s – 1980s by G. Gluk, E. Kontratovych, A. Kotska, R. Selsʹkii, O. 

Shatkiwsʹki, T. Yablonsʹka. It is concluded that despite the political bias of the 

communist subculture, the traditions of European Art Nouveau continued to develop 

against the background of socialist realism. 

It is substantiated that the endeavors of Postimpressionist painting got their 

historical opportunity for development thanks to the generally accepted thematic 
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repertoire dedicated to the folk theme. It is demonstrated that Ukrainian colorists 

consciously used this ideological niche, embodying their ideas within the confines of 

officially allowed censorship. Deepening the potential of chromatic painting in 

depicting collective farmers, lumbermen, members and Heroes of Socialist Labor, the 

artists tried to creatively realize their own vision of reality. Under the existing 

restrictions, the introspective perception of nature only deepened, because the 

Aesopian language of hints contributed to the range of Postimpressionist images-

metaphors that could be thought up. The artists embodied creative ideas about the 

image of the Madonna in the images of ordinary peasants and milkmaids (E. 

Kontratovych, G. Gluk, A. Kotska), and the allegory of the goddess of youth Antaea 

could be depicted as a Komsomol member on a community work day (A. Kotska, T. 

Yablonsʹka). 

It is shown that the basis for the development of formal colorism in the practice 

of R. Selsʹkii were the classes of O. Novakivsʹki, K. Sichulski, J. Mehoffer, J. 

Pankiewicz. While studying at the Academy of Fine Arts in Krakow (1922–1927), the 

Lviv artist acquired a thorough knowledge of modern European painting. It is 

established that in O. Shatkivsʹki's work, the principles of chromatic painting were 

developed under the influence of the innovative views of L. Vychylkovski, T. 

Pruszkowski, and V. Skoczylas, with whom he studied at the Academy of Fine Arts in 

Warsaw (1931–1938). It is established that the folk theme occupied a prominent place 

in the Postimpressionist experience of E. Kontratovych in the 1950s – 1980s, who 

mastered the traditions of European Art Nouveau while studying at the Public School 

of Drawing of J. Boksay and A. Erdeli. It is argued that while studying at the Higher 

School of Fine Arts in Budapest, G. Gluk adopted the latest ideas of Hungarian Art 

Nouveau, fostering a commitment to the chromatic expression of colors. 

It is established that love for the symbolic immanence of colors passed on to A. 

Kotska from the aesthetic tastes of A. Erdeli was enriched with decorativeness during 

further studies at the Academy of Fine Arts in Rome (1941-1942). It is emphasized that 

the theme of nationality and synthesis with the traditions of Ukrainian folk art became 
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dominant in Postimpressionist endeavors during the Khrushchev Thaw. An example of 

this tendency is T. Yablons’ka’s thematic cycle Ukrainian Motifs of the 1960s–1970s, 

which revealed a deep understanding of Ukrainian folklore and folk customs inherited 

from her teacher F. Krychevsʹki. 

It is observed that the restrictions of Soviet censorship extended to the thematic 

parameters of presentation. However, the subtext of the artistic idea, the concept of 

composition, the palette and individual artistic style – these tools of artistic self-

expression remained available. It is established that Soviet tastes distorted the external 

appearance of images, but the traditions of chromatic formalism continued to develop 

along with social realism, within it, mutating with it. It is concluded that the inheritance 

of Postimpressionist skills was systemic, carried out in the process of long-term study 

by students from masters. 

It is concluded that the utopian “mythologema” of the artificial paradise created 

by the Pont-Aven Postimpressionists turned out to be in demand in the conditions of a 

totalitarian society. Trying to distance themselves from Soviet vulgarity, Ukrainian 

colorists hid behind their own works, creating ideal worlds in the images of the ever-

flourishing Garden Country, which symbolized Ukraine (E. Kontratovych, A. Kotska, 

G. Gluk, T. Yablonsʹka). It is established that the extrapolation of mythopoetic ideas 

about the types of uncivilized Tahitian aborigines was compensated in the practice of 

Ukrainian Postimpressionists by depicting exotic Verkhovyna Hutsuls– authentic 

bearers of Ukrainian traditions. This introspective perspective of mythmaking was 

inherited by Ukrainian followers of Postimpressionism of the Independence era: V. 

Patyk, O. Garagonych, V. Mykyta, I. Melnychuk, who developed the ideas of 

Postimpressionism of the current historical stage. 

The traditions of Parisian Art Nouveau are traced in the works of V. Patyk 

through the transit route from his teacher R. Selsʹkii, whose international experience 

opened the way for V. Patyk into French Postimpressionism. V. Mykyta adopted the 

formal principles of Cezannism from A. Erdeli in the Europeanized atmosphere of the 

artistic Uzhgorod environment, which also impacted the creative evolution of O. 
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Garagonych, who did not receive a systematic art education, but periodically consulted 

with J. Boksay. The principles of chromatic colorism were passed on to the practice of 

Kyiv Postimpressionist I. Melnychuk during his studies at the Kosiv Technical School 

of Folk Arts and Crafts (1985–1989) from his teacher V. Humeniuk, who, in turn, 

learned the culture of chromatic painting from Odesa resident V. Gegamyan, a student 

of the famous Armenian Postimpressionist M. Saryan. It is concluded that the multi-

vector trajectory of the inheritance of Postimpressionism enriched Ukrainian national 

painting with multicultural European potential. 

The scientific originality of the conclusions of this study lies in discovering the 

phenomenon of Ukrainian Postimpressionism of the XX-XXI centuries by harnessing 

the contemporary international database of sources for Ukrainian art. On the basis of 

historical periodization, three generations of Ukrainian inspirers of Postimpressionism 

have been identified: Ukrainian Art Nouveau (1900–1940), Soviet times (1950–1990), 

and the Independence era (1991–2020). For the first time, the phenomenon of 

Postimpressionism is seen as a “hybrid” art, which synthesized three visual concepts 

of Art Nouveau: Japonism, Impressionism, and Symbolism, providing an inseparable 

trinitarian synergy of Postimpressionist synthesis. On the basis of the collected 

materials, the ideological and artistic elements of Ukrainian Postimpressionism are 

systematized, and the peculiarities of genre-thematic iconography and the regional 

specifics of development are clarified. For the first time, all archival documents on the 

studies of O. Novakivsʹki, I. Severyn, M. Burachek at the Academy of Fine Arts in 

Krakow, which were deciphered and translated from Polish, were made available to 

the public. 

The theoretical and practical significance of this work’s conclusions lies in its 

research methodology, the algorithms of which can be used in further modern scientific 

explorations devoted to the fine arts of the 20th– 21stcenturies. The results of the study 

can be used in publishing the allUkrainian history of national Art Nouveau. Translated 

into foreign languages, the research materials can be used in publications on the history 

of European Art Nouveau. The research materials can become part of lecture courses 
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on the history of Ukrainian art of the 20thcentury. In 2018, the research subsections 

(3.5; 4.4; 5.3; 6.6) were published in a separate edition in the format of a textbook for 

art history students of universities. The materials of subsection 6.1 were used in 

Volume 7 of Ukrainian Art of the 20thCentury and published in Polish in the 

international publication World Art History. The materials of subsections 3.1 – 3.5 

were published in English in Volume 8 of the international publication Japanese Art 

in Central and Eastern Europe until 1919 (2019) by the Institute of Intercultural 

Studies of the Jagiellonian University in Krakow. The materials of section 3 of the 

research were published in a separate edition, which can become a part of lecture 

courses on the history of Ukrainian design. 

Keywords: Art Nouveau era, the synthesis of the arts, nation-building 

visualization strategy, Ukrainian Postimpressionism. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Дослідження присвячене українському 

постімпресіоністичному живопису XX – XXI століть. Історичне побутування цієї 

тенденції ар нуво обмежено нетривалим проміжком часу – кінець XIX – початок 

XX ст., упродовж якого нове мистецьке бачення пройшло етапи становлення та 

визнання поза межами Франції. У мистецтвознавчому дискурсі радянської доби 

постімпресіонізм визначали винятково як епізод французької культури – явище 

локальне й кінечне. З аналогічного ракурсу розглядали німецький експресіонізм. 

Ці явища багатонаціонального європейського модерну ніколи не були 

проєктовані у вимір української історії мистецтва XX століття і не ставали 

предметом наукового дослідження. 

У дисертації вперше проведено межу між постімпресіонізмом як історично 

зафіксованим фактом і постімпресіонізмом як новою живописною традицією – 

процесом еволюційно-репродуктивним, не обмеженим географією і часом. На 

межі XX – XXI століть в українському мистецтвознавстві пожвавився інтерес до 

вивчення мистецьких практик, історично пов’язаних з проблемами 

міжнародного культурного обміну зламу XIX – XX століть. Започаткувавшись у 

задзеркаллі естетико-філософських доктрин fin de siècle, ці комунікативно-

асимілятивні резонанси виявилися ґрунтом, на якому формувався європейський 

імідж нового українського живопису XX століття. У дисертації вперше 

порушено проблему акомодації засад постімпресіонізму у творчості українських 

колористів нової хвилі, які, навчаючись у Європі, стали реципієнтами мистецтва 

модерну. 

Альтернативні антиакадемічні течії межі XIX – XX століть, що 

сформувалися внаслідок загальноєвропейської кризи позитивізму, виявилися 

світоглядним «перехрестям» у творчості О. Мурашка, А. Маневича, 

Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека й А. Ерделі. 

Ознайомлення з новітніми тенденціями живопису дало змогу українським 

живописцям осягнути незвичний для них інтроспективний ракурс творчого 

бачення та перейти від засад монохромного академізму до асоціативного 
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хроматичного символізму. Затребуваність формальних стандартів візуалізації 

актуалізувалася в суспільстві за нових потреб масового виробництва, 

рекламування якого вимагало загальнодоступної та спрощеної лексики. 

Творчий хист і професійний темперамент піонерів українського 

постімпресіонізму формувалися в умовах динамічної міжнародної інтеграції, 

коли, долаючи стереотипи локального провінціалізму, представники української 

інтелігенції вперше дебютували на широкій міжнародній арені. Повернувшись із 

Європи додому, піонери українського модерну стали адептами прогресивних 

європейських практик на теренах України, перетворившись на реформаторів 

мистецьких традицій. Їхній досвід вийшов за межі суто індивідуального й сприяв 

формуванню в українського мистецтва сучасного європейського іміджу. Через 

їхню творчу практику та подвижницьку педагогічну діяльність засади 

формального хроматичного кольоропису поволі поширилися, підлаштувавшись 

до місцевих потреб. 

Для фундаторів нового українського мистецтва XX століття та їхніх 

наступників живопис виявився не просто фаховим покликанням, а доленосним 

суспільним призначенням. Асоціативно-символічне світобачення доби модерну, 

що акумулювалося в хроматичному вислові постімпресіонізму, перетворилося 

на дієвий інструмент ствердження національної самобутності. Тому пріоритетом 

дослідження стало осмислення автохтонних процесів, пов’язаних з 

метаморфозою дефініції «французький постімпресіонізм» у нову квінтесенцію – 

«український постімпресіонізм».  

Інтроспективне бачення ар нуво, інтегроване в мистецьку практику першої 

третини XX століття через творчу діяльність О. Мурашка, А. Маневича, 

Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека, А. Ерделі, 

самобутньо розвинулося у творчих пошуках їхніх послідовників та учнів: 

Р. Сельського, О. Шатківського, Е. Контратовича, Г. Глюка, А. Коцки, 

Т. Яблонської. Життєрадісна постімпресіоністична палітра, що акцентує на 

національній оригінальності українського живопису, привернула увагу досить 

широкого кола сучасних українських митців, серед яких О. Бідношей, В. Вовчок, 
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Ю. Герц, Т. Дудка, В. Іванів, О. Карпенко, А. Криволап, М. Лунів, Л. Павленко, 

А. Чеботару й ін. Згадані митці одночасно працюють у кількох тенденціях. 

Найбільш послідовно ідеї постімпресіонізму втілилися в метафоричному 

живописі В. Патика, В. Микити, О. Гарагонича, І. Мельничука, які в дослідженні 

постають як репрезентанти сучасного українського постімпресіонізму. 

Системне наукове дослідження феномену українського постімпресіонізму 

XX – XXI століть зумовлене необхідністю ґрунтовно вивчити історико-

мистецькі процеси, що на початку нової ери заклали європейський фундамент у 

будову новітнього образотворчого мистецтва України. Дослідження таких явищ 

засвідчило історичну причетність українського живопису до світового 

мистецтва, яке при цьому зберегло питомі риси національної ідентичності. 

Наукові результати дисертації змінюють уявлення про неповноцінний імідж 

українського живопису XX століття, штучно створений за часів радянського 

мистецтвознавства, що на догоду тоталітарному режиму нейтралізувало будь-які 

аналогії із західною цивілізацією. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації узгоджена з темою наукових досліджень і планом підготовки 

наукових кадрів кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної 

академії мистецтв, здійснюваних у науково-дослідному відділі, «Західні теорії та 

українське мистецтвознавство ХХ ст.: інтелектуальні інновації, особливості 

методології, мистецтвознавчий дискурс» (реєстр. номер 0111U005313, ДБ № 

ІТМ 02-2010). 

Мета дослідження – комплексно висвітлити й теоретично осмислити 

процес адаптації постімпресіоністичної традиції в українському живописі XX –

початку XXI ст., сформулювати ідейно-художні та формально-образотворчі 

властивості українського постімпресіонізму, довести його національну 

самобутність й історичну приналежність до світового мистецтва. 

Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких завдань: 

1. Опрацювати історіографію щодо обраної теми, визначити ступінь її 

розробленості, систематизувати джерельну базу дослідження з урахуванням 
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живописних образів і архівних матеріалів, що зберігаються в музейних збірках, 

приватних колекціях і архівних фондах Європи та Америки. 

2. Висвітлити світоглядні, соціокультурні та естетичні засади 

постімпресіонізму, виявити його характерні ознаки. 

3. Визначити особливості формування постімпресіоністичного живопису в 

Україні, окреслити основні етапи розвитку та представників. 

4. Виявити взаємозв’язки українського постімпресіонізму в 

загальноєвропейському дискурсі, розкрити специфіку інтеграції європейських 

надбань у простір українського образотворчого мистецтва. 

5. Визначити характер наслідування формальних засад 

постімпресіоністичного живопису, що переходили від іноземних учителів – 

носіїв європейських традицій – до українських студентів. 

6. Розкрити особливості розвитку постімпресіонізму в радянському 

мистецтві після демократичного оновлення хрущовської «відлиги». 

7. Узагальнити й типізувати ідейно-художні та формально-практичні 

властивості українського постімпресіонізму XX – початку XXI ст. 

8. Виявити специфіку українського постімпресіонізму, його значення та 

мистецьку новизну. 

Об’єкт дослідження – історичні витоки, джерела інспірації та специфіка 

розвитку постімпресіонізму в українському живописі ХХ – початку ХХІ ст.  

Предмет дослідження – постімпресіонізм в українському живописі ХХ – 

початку ХХІ ст.: історичні витоки, джерела інспірації, специфіка розвитку.  

Хронологічні межі зумовлені специфікою дослідження, побудованого на 

засадах історико-культурного діалогу самобутніх традицій українського 

живопису XX – початку XXI ст. з образотворчими інноваціями європейського 

мистецтва другої половини XIX – початку XX ст. 

Територіальні межі охоплюють художні осередки, з яких походили 

українські колористи: Київ, Львів, Одеса, Харків, Полтава, Чернігів, Ужгород, 

Мукачево; а також географію європейських столиць, у яких митці здобували 

художню освіту: Париж, Рим, Мюнхен, Краків, Варшава, Відень, Будапешт. 
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Методика дослідження зумовлена метою і завданнями роботи, що 

будувалися на підґрунті загальноєвропейської системи гуманітарних знань у 

галузі мистецтвознавчої та культурологічної думки. Для вирішення поставленої 

в дисертації наукової проблеми використано наступні методи: хронологічно-

історичний – для реконструкції подій досліджуваної доби; формально-

типологічний – для уточнення атрибуції творів; метод стилістичного аналізу – 

при визначенні індивідуального живописного почерку; іконографічний метод 

– для систематизації постімпресіоністичного тематичного репертуару XX – 

початку XXI ст.; дедуктивний метод – для з’ясування загальних закономірностей 

мистецького досвіду; індуктивний метод – при узагальненні нових наукових 

спостережень і систематизації образотворчих властивостей українського 

постімпресіонізму; компаративний метод – при з’ясуванні концептуальних 

аналогій між особливостями вітчизняного і європейського мистецького 

сприйняття; феноменологічний метод – для дистанціювання від усталених 

стереотипів, що дозволило розкрити прихований зміст з незаанґажованого 

ракурсу; герменевтичний метод – для усвідомлення зв’язку між феноменом 

постімпресіонізму і творчою біографією українських митців, що характеризує 

процес адаптації в конкретному культурно-історичному середовищі; метод 

системного аналізу – при аналізі наукових теорій. 

Джерельну базу дослідження складають живописні твори українських 

послідовників постімпресіонізму XX – початку XXI століття та полотна піонерів 

європейського модерну 1860–1914-х років з українських музеїв, приватних 

колекцій і світових музейних збірок Франції, Італії, Іспанії, Німеччини, 

Угорщини, Польщі, Румунії, США, Канади, Китаю, Росії; архівні матеріали 

окресленого періоду. Більшість образотворчих матеріалів – авторські світлини. 

Теоретичною основою дослідження є фундаментальні праці, присвячені 

європейському мистецтву модерну 1860–1914 рр. (Р. Бреттелла, Г. Коваленка, 

Г. Кожеваля, М. Мюллера, Т. Павлової, М. Певзнера, О. Пєтухової, 

Д. Сараб’янова, Л. Соколюк, Г. Стельмащук, О. Тарасенко, Ґ. Фар-Беккер, 

О. Федорука, Р. Шмагала, К. Шорске); формуванню паризького 
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постімпресіонізму (М. Бріона, Ф. Бюргера, Л. Вентурі, Ф. Ерпела, Е. Лорана, 

Ю. Мейєра-Ґрефе, Ф. Новотни, Дж. Ревалда, М. Рейнала, Дж. Фійбілмана, 

Р. Фрая, Н. Яворської); особливостям молодопольського модерну 

(І. Грабовської, Т. Добровольського, З. Кемпинського, У. Козаковської-Заухи, 

В. Козицького, Л. Косовського, А. Круль, О. Лагутенко, Л. Тананаєвої); 

поширенню сецесійної культури (Ю. Бірюльова, М. Валліса, П. Віттліха, 

Л. Немета, Ф. Смола, А. Файстауера, С. Федько-Шілз, Л. Хевеші, К. Шорске). 

Осмисленню процесу постімпресіоністичного міфотворення сприяли праці, присвячені 

синтезу мистецтв: І. Азізян, В. Ванслова, Б. Галєєва, Н. Дев’ятової, З. Жукоцької, 

О. Іванової, О. Лосєва, О. Муріної, Г. Образцової, Г. Степанова, І. Ханґельдієвої. 

Постімпресіоністична рефлексія ґрунтується на суб’єктивній імпресії, тому помітне 

місце посіли праці, присвячені становленню українського імпресіонізму: Н. Асєєвої, 

О. Денисенко, О. Жбанкової, М. Карповець, Л. Толстової. 

Наукова новизна отриманих результатів і основні наукові положення, 

що виносяться на захист. 

У роботі вперше: 

– висвітлено і теоретично осмислено явище українського 

постімпресіоністичного живопису XX – початку XXI ст.; 

– систематизовано широкий масив українських та іноземних живописних 

творів, літературних і архівних джерел 1860–2020 рр.; 

– розкрито інтегральний зв’язок процесу формування українського 

постімпресіонізму XX ст. із загальноєвропейським мистецьким дискурсом 

останньої чверті XIX – початку XX ст.; 

– сформульовано періодизацію постімпресіоністичної тенденції в 

образотворчому дискурсі України XX – XXI ст.; 

– обґрунтовано системно-послідовний характер поширення 

постімпресіонізму в українському мистецтві XX – початку XXІ ст.; 

– постімпресіонізм розглянуто як «гібридне» мистецтво, у якому 

синтезувалися три парадигми ар нуво – японізм, імпресіонізм, символізм, 
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взаємопроникнення яких спричинило тринітарну синергію 

постімпресіоністичного живопису; 

– доведено, що етнографічний аспект японських гравюр переосмислили 

піонери модерну як естетичний засіб, що підкреслює національний стиль; 

– розкрито самобутність українського постімпресіонізму, традиції якого 

розвивалися в різних історико-культурних мистецьких осередках України 

упродовж XX – початку XXI ст.; 

– обґрунтовано зв’язок українського постімпресіоністичного синтезу з 

традиціями народного мистецтва й українського фольклору; 

– доведено, що за умов кризи світової глобалізації націєтворчий потенціал 

постімпресіонізму сприяє національно-культурному самозбереженню; 

удосконалено: концептуальний підхід до інтерпретації творів українського 

живопису в контексті європейського японізму та постімпресіонізму; 

набули подальшого розвитку концепції: про обґрунтування засобів 

художнього міфотворення (синтез мистецтв, Gesamtkunstwerk і синтетизм); про 

опосередковані аспірації, коли естетика укійо-е масово засвоювалася через 

інтерпретації піонерів модерну. 

Особистий внесок здобувачки полягає у введенні в науковий обіг нової 

галузі мистецтвознавчих досліджень – український постімпресіоністичний 

живопис. Усі наукові результати дисертації отримані самостійно та оприлюднені 

в 65-ти одноосібних публікаціях авторки. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

сучасній методиці дослідження, алгоритми якої можна застосувати в наукових 

розробках, присвячених образотворчому мистецтву XX – початку XXI ст., 

використати при виданні історії українського модерну кінця XIX – початку XX 

ст. Уведені в науковий обіг візуальні фрейми творчої уяви можна перевести в 

цифрові технології штучного інтелекту для створення новітніх навчальних 

програм у форматі мобільних додатків: емпіричне [2+2=4], інтроспективне 

[2х2=4], апріорне [√16=4]. Матеріали дисертації були використані для створення 

навчальних курсів «Образотворче мистецтво» та «Кольорознавство» (I-IV курсів 



39 
 
ОКР Бакалавр галузі знань 0202 «Мистецтво», спеціальність 6.020207 

«Дизайн»); «Основи композиції та кольорознавства за видами дизайну» (I курс 

ОР Бакалавр галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 022 

«Дизайн»). 

Апробація результатів дослідження відбулася шляхом доповідей на 

наступних міжнародних конференціях: 

 за кордоном: «Collections – Encounters – Inspirations. Reception of Japanese 

art and crafts in Centraland Eastern Europe before the establishment of diplomatic 

contacts between Poland and Japan in 1919» (Краків, Національний музей у 

Кракові, 27–29 червня 2019); «Философия информации и коммуникаций: 

университет и музей в электронном пространстве» (Санкт-Петербург, 

філософський факультет Санкт-Петербурзького державного університету, 

Санкт-Петербурзьке філософське товариство, Санкт-Петербурзький державний 

університет сервісу та економіки, 17 листопада 2012); «Традыцыі і сучасны стан 

культуры і мастацтва» (Мінськ, Національна академія наук Білорусі, Центр 

досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі, 28–

29 листопада 2013); «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва» (Мінськ, 

Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору імені Кондрата Крапиви 

Національної академії наук Білорусі, 10–11 жовтня 2011); 

в Україні: на Міжнародній науковій конференції «Проблеми методології 

сучасного мистецтвознавства та культурології» (Київ, ІПСМ НАМУ, 6–

7 листопада 2019); VII міжнародній науковій конференції «Мистецька культура: 

історія, теорія, методологія» (Львів, ЛННБУ імені В. Стефаника, 30 вересня 

2019); міжнародній науково-практичній конференції «Культурологія та 

соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, Харківська 

державна академія культури, 22–23 листопада 2018); VII Міжнародній науково-

творчій конференції (Київ, Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв, 20–21 листопада 2018); IX міжнародному форумі «Дизайн-освіта 

2017» (Харків, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 9–12 жовтня 

2017); III міжнародному конгресі «Глобальні виклики педагогічної освіти в 
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університетському просторі» (Одеса, Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 18–21 травня 2017); 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми культурної 

ідентичності в актуальному мистецтві та музейній практиці» (Одеса, Одеський 

національний політехнічний університет, 14–16 вересня 2016); IV міжнародній 

науково-творчій конференції «Мистецька освіта в культурному просторі 

України XXI ст.» (Київ – Одеса, Інститут культурології НАМУ, 28–30 квітня 

2014); III міжнародній науково-творчій конференції «Культурно-мистецька освіта 

як складова художнього простору XXI ст.» (Київ–Одеса–Варшава, Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв, 29–30 квітня 2014); 

VII міжнародній науково-творчій конференції «Культурно-мистецьке 

середовище: творчість і технології» (Київ, Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, 9 квітня 2014); міжнародній науково-творчій конференції 

«Трансформаційні процеси в освіті і культурі» (Київ, Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, 24–25 квітня 2013); міжнародній науково-

практичній конференції «XI Культурологічні читання пам’яті В. Подкопаєва» 

(Київ, Український центр культурних досліджень, Національна історична 

бібліотека України, 28–29 травня 2013); III міжнародній науково-практичній 

конференції «Діалог культур: Україна – Греція» (Київ, Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, 20–21 вересня 2012); міжнародній науково-

теоретичній конференції «Інституційні засади культуротворення: історія та 

сучасність» (Київ, Інститут культурології Національної академії мистецтв 

України, 11–12 травня 2012); міжнародній науково-творчій конференції 

«Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність» (Київ, Національна 

академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2–3 травня 2012); міжнародній 

науковій конференції «Дискурс тіла в європейській культурі» (Одеса, Одеський 

національний політехнічний університет, 10–11 квітня 2012); VI міжнародному 

форумі «Дизайн-освіта 2011» (Харків, Харківська державна академія дизайну і 

мистецтв, 30 жовтня – 4 листопада 2011); міжнародній науково-теоретичній 

конференції «Діалог культур: дослідження, практики, виклики» (Київ, 
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Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 3–5 жовтня 2011); 

міжнародній науковій конференції «Музеї та галереї в міській культурі: історія 

та сучасність» (Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 19–

21 квітня 2011); 

Результати дослідження апробовано на всеукраїнських і реґіональних 

конференціях і круглих столах, зокрема: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Художні практики 

початку XXI ст.: новації, тенденції, перспективи» (Київ, КДАДПМіД 

ім. М. Бойчука, 22 листопада 2018); III Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі 

ХХІ ст.» (Мукачево, Мукачівський державний університет, 13–14 березня 2014); 

VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Народознавчі студії 

пам’яті В. Скуратівського» (Київ, Український центр культурних досліджень, 

24–25 жовтня 2013); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти» (Черкаси – 

Канів, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, 9–

10 жовтня 2013); Науковій конференції «Митець і музей: шляхи взаємодії» 

(Одеса, Одеський національний політехнічний університет, Музей сучасного 

мистецтва Одеси, 25–27 квітня 2013); IV Всеукраїнській науковій конференції 

«Вайнгортівські читання» (Полтава, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка, 30–31 березня 2012); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Мистецька освіта в європейському 

соціокультурному просторі ХХІ ст.» (Мукачеве, Мукачівський державний 

університет, 22–23 березня 2012); Всеукраїнській науково-теоретичній 

конференції «Діалог культур у просторі полікультурного світу» (Київ, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут 

культурології НАМ України, 09–10 листопада 2012); Науково-теоретичній 

конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ 

(Львів, Львівська національна академія мистецтв, 2012, 2013); Науковій 

конференції «Творчі засади української академії мистецтва: традиції та 
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сучасність» (Київ, НАОМА, 18 грудня 2012); Науково-практичній конференції 

«Бойчуківські читання» (Київ, КДІДПМіД ім. М. Бойчука, 1 листопада 2012); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культурна політика у 

контексті полікультурного світу» (Київ, Державна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, 29–30 вересня 2011); Науковій конференції «Четверті 

читання пам’яті М. Ф. Біляшівського» (Київ, Національний художній музей України, 

27–28 жовтня 2011); Науковому круглому столі «Культурний шок постмодерну 

та українські реалії мистецького буття» (Київ, Інститут культурології НАМ 

України, 26 травня 2011). 

Публікації. Результати дослідження відображені в 65-ти публікаціях, серед 

них: 2 одноосібні монографії (обсягом 27 і 8,2 авт. арк.), 23 статті в наукових 

фахових виданнях, затверджених МОН України, 4 публікації в іноземних 

періодичних виданнях, 25 публікацій у збірниках матеріалів зарубіжних, 

всеукраїнських наукових конференцій, 10 публікацій, що додатково 

відображають результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, восьми 

розділів, висновків, списку використаних джерел (1633 позиції), з яких 340 – 

архівні. Окремий том становлять додатки: додаток А – «Список ілюстрацій 

архівних документів, архівні документи» (92 позиції); додаток Б – «Список 

ілюстрацій образотворчих матеріалів, ілюстрації» (634 позиції); додаток В – 

«Список публікацій здобувача на тему дисертації та відомості про апробацію 

результатів дисертації» (65 позицій). Обсяг основного тексту дисертації 

становить 460 сторінок, обсяг з додатками – 877 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Історіографія постімпресіоністичного живопису 

Дослідження постімпресіонізму ар нуво в сучасному науковому дискурсі 

представлені нерівномірно. Оскільки зазначене мистецьке явище виникло у 

Франції, то цілком природно, що найбільший сегмент наукової літератури 

стосується саме французького мистецтва кінця 1880-х – початку 1900-х років і 

належить іноземним фахівцям. Перші публікації, присвячені представникам 

постімпресіонізму, з’явилися невдовзі після смерті його останніх засновників: 

Анрі де Тулуз Лотрека (1864–1901), Поля Ґоґена (1848–1903) і Поля Сезанна 

(1839–1906) [874; 897; 907; 950]. Упродовж минулого століття знання про 

паризький постімпресіонізм безупинно поглиблювалися, збагачуючись новими 

науковими фактами й теоріями. На початку 2000-х років загальний науковий 

доробок у цій галузі світової живописної спадщини досяг чималих масштабів, 

сформувавши самостійний напрям мистецтвознавчих досліджень, що розвивався 

безперервно. Тому розглянемо лише ключові праці, у яких віддзеркалено 

динаміку наукових переоцінок постімпресіонізму у XX – на початку ХХІ 

століття. 

До перших видань, присвячених художникам постімпресіонізму, належить 

праця видатного німецького історика мистецтва Юліуса Мейєра-Ґрефе (1867–

1935) – засновника літературно-художнього альманаху «Пан» і журналу 

«Юґендстиль». У своїй монографії 1907 року «Імпресіонізм» учений розглядав 

творчість В. ван Ґоґа і П. Сезанна в контексті імпресіоністичного дискурсу, 

оскільки в першій декаді минулого століття художня критика ще не 

усвідомлювала різницю між доктринами імпресіонізму та постімпресіонізму 

[950, с. 150–187]. Згадана праця Ю. Мейєра-Ґрефе була кілька разів перевидана 

різними європейськими мовами, що сприяло міжнародній популяризації 

французького живопису й творчої спадщини постімпресіоністів зокрема. 

Процес розмежування суспільних уявлень про імпресіонізм і 

постімпресіонізм пов’язаний з діяльністю британського мистецтвознавця 
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Роджера Еліота Фрая (1866–1934), який уперше використав термін 

«постімпресіонізм» для ознайомлення англійської публіки з новітніми 

тенденціями французького живопису, що були представлені для огляду в 

лондонській галереї «Ґрафтон». «Наприкінці 1911 року я скористався 

можливістю донести до британської публіки добірку картин, що відповідають 

принципам нового напряму. Оскільки виникла потреба надати художникам ім’я, 

я обрав найбільш широку назву Постімпресіонізм, заявивши при цьому про їхній 

стан у часі щодо імпресіоністів», – пояснював Р. Фрай причину впровадження 

нового терміна [1216, с. 192]. Хронологічний принцип ідентифікації не розкрив 

сутність постімпресіоністичного художнього мислення. 

Така ситуація склалася внаслідок зосередженості на експліцитних 

характеристиках творів, що унеможливлювало визначення фундаментальних 

принципів постімпресіонізму, а відтак – особливостей нової художньої 

парадигми. Тому тривалий час цей термін пов’язували винятково з діяльністю 

конкретних французьких живописців і обмежували часом їхнього історичного 

побутування. Незважаючи на успіх виставки 1910 року «Мане і 

постімпресіоністи», яку відвідали 25 тисяч глядачів, реформаторський вчинок 

Р. Фрая розкритикували в «London Times», і постімпресіоністичний живопис 

набув статусу «скандально відомого» [1217]. За таких історичних обставин було 

зафіксовано нову тенденцію хроматичного кольоропису та її ідейно-художні 

преференції [1216, с. 156, 192–196], котрі, за визначенням Р. Фрая, відкрили 

незвідані перспективи для розвитку візуальних можливостей майбутнього 

століття. «… подія наступного століття вже здійснилася, мистецтво звернулося 

до мови дизайну й почало досліджувати його невичерпні можливості», – з 

гордістю писав Р. Фрай [1216, с. 191]. Збагнувши, що формальне бачення 

постімпресіоністів є еволюційною «сходинкою» від живопису до дизайну, 

Р. Фрай назвав свою працю «Візія і дизайн» [1216, с. 192]. 

Інший підхід до вивчення постімпресіонізму запропонував німецький 

художник та історик мистецтв Фріц Бюргер (1877–1916) у праці «Сезанн і 

Годлер» (1913), яка започаткувала практику контроверсійного аналізу методом 
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формальних зіставлень [874]. Ф. Бюргер був прихильником ірраціонального 

мистецтва й товаришував з В. Кандинським і Ф. Марком. Усвідомлюючи 

значення суб’єктивного сприйняття, дослідник інтерпретував живопис по-

новітньому, з точки зору індивідуальної творчої мотивації. 

Ірраціонально-мотиваційні принципи мистецтвознавчого аналізу 

Ф. Бюргера справили враження на формування наукових поглядів молодої 

радянської вченої Ніни Яворської (1902–1992), яка захистила 1929 року 

кандидатську дисертацію на тему «Творчість Сезанна». Теоретичні 

спостереження Н. Яворської демонструють її глибокі знання французького 

мистецтва XIX – XX століть, що були суголосні з європейським 

мистецтвознавством, а іноді навіть випереджали його динаміку. Так, науковиця 

першою визначила особливості сезаннівської композиції, де лінії формально 

утворюють трикутник; виявила, що художник свідомо долав емпіричний простір 

і моделював новий, досягаючи ефекту замкненої всередині себе художньої 

гармонії [843, с. 47]. 

Дослідження Н. Яворської стало підґрунтям для видання фундаментальної 

ілюстрованої монографії «Сезанн» (1935). У деяких аргументаціях дослідниці 

помітні впливи радянської ідеології, що змушувала науковців критично 

висвітлювати причини західного формалізму. Наприклад, вона пояснювала 

рівність усіх елементів композиції на картинах П. Сезанна в дусі вульгарної 

соціології – як знищення індивідуальності капіталістичною системою [843, с. 39]. 

Водночас, підкреслимо, що такі оцінки на той час були необхідною умовою 

публікації. 

Значне місце в історіографії французького постімпресіонізму посідають 

праці авторитетного знавця кубізму Моріса Рейнала (1884–1954), у яких це 

мистецтво теоретично осмислено: «Спроба визначити кубістичну картину» 

(1912), «Деякі наміри кубізму» (1919), «Хуан Гріс і пластична метафора» (1923), 

«Антологія живопису у Франції з 1906 року до сьогодення» (1927), монографія 

«Сезанн» (1936) [976], «Історія сучасного живопису від Бодлера до Боннара» 

(1949). Наукові дослідження М. Рейнала розкрили інтегральний зв'язок 
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постімпресіоністичного живопису з дизайнерським формалізмом у його 

еволюційному дискурсі. Крім того, він одним з перших звернув увагу на те, що 

мотив гори П. Сезанн писав близько 50-ти разів; і це вчений інтерпретував як 

переосмислення художником природного об'єкта в символічний (гора як 

«махина світобудови») [976, с. 119]. Надалі зазначений факт буде привертати 

увагу науковців наступних поколінь і спровокує розвиток «японської версії» 

походження мотиву гори, про що йтиметься далі. 

Внесок сезаннівських реформ у сучасне світове мистецтво висвітлено в 

розвідці 1937 року «Сезанн і кінець наукової перспективи» [960], що належить 

австрійському історикові мистецтва Фріцу Новотни (1903–1983). Як 

представник Віденської школи мистецтвознавства та учень Й. Стржиговського 

(1862–1941), учений на підставі формального аналізу бачить у П. Сезаннові 

«антикласика», того, хто зруйнував систему лінійної перспективи, що від доби 

Відродження була основою європейської художньої системи. Дійсно, побудова 

простору в краєвидах П. Сезанна має численні порушення, однак варто зважити 

на те, що й ренесансні перспективні екзерсиси не відповідали цілком реальності. 

Зазначена праця вченого стала «науковою класикою» для дослідників творчості 

П. Сезанна. 

Теоретичне осмислення природи формального живопису наявне також у 

напрацюваннях американського вченого Джеймса Фійбілмана, зокрема в його 

праці «Науковий погляд на Сезанна. Філософія науки», опублікованій 1942 року 

[1211]. Науковець порівнював живописний метод художника з науковим. Він 

писав, що основу роботи П. Сезанна, за визначенням самого художника, 

становили відчуття; власне живописний метод дослідник описував як вивчення 

та експеримент. «Він [П. Сезанн] мав на увазі скоріше відчуття в присутності 

природи… то було загострене спостереження природи, як у вченого, але те, що 

художник шукав у природі, відрізнялося від того, що шукала наука. Схожість 

мала зводитися до логічної строгості абстрактного та об’єктивного методів» 

[1211, с. 278]. 
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Вагомим внеском у дослідження специфіки постімпресіонізму стали 

напрацювання американського художника та мистецтвознавця Ерле Лорана 

(1905–1999), який навчався в Європі. Оселившись у майстерні П. Сезанна в Екс-

ан-Провансі, Е. Лоран дешифрував його композиції завдяки фотофіксуванню 

сільської місцевості Ексу. Світлини допомогли Е. Лорану зрозуміти 

концептуальне раціо П. Сезанна й стали підґрунтям для видання 

фундаментальної теоретичної праці «Композиція Сезанна: аналіз його форми з 

діаграмами та фотографіями сюжетів» (1959) [943]. 

Специфіці хроматичного колоризму присвячені дослідження 

американського історика мистецтва німецького походження Джона Ревалда 

(1912–1994), найвідомішими з яких стали фундаментальні монографії «Історія 

імпресіонізму» (1946) й «Історія постімпресіонізму: від Ван Ґоґа до Ґоґена» 

(1956), перекладені багатьма мовами. У першій монографії вчений висвітлює 

творчість французьких постімпресіоністів побіжно, для відтворення загального 

контексту, у якому розвивався імпресіонізм [613, с. 275–292]. Десять років 

потому Дж. Ревалд видав другу монографію, присвячену творчості 

постімпресіоністів [614], у якій обґрунтував виокремлення постімпресіонізму як 

принципово нового явища. Учений зазначив, що «термін постімпресіонізм – не 

дуже точний, хоча, безумовно, зручний. Узятий у широкому сенсі, він охоплює 

період, що розпочався від 1886 року, коли на останній виставці імпресіоністів 

уперше експонували неоімпресіонізм Ж. Сера, що тривав до 1906 року, після 

якого з'явився кубізм і настала нова ера, що ознаменувалася народженням 

сучасного мистецтва» [614, с. 12]. Прикметно, що головною відмінністю 

постімпресіонізму від попередників науковець називає відсутність єдиного 

методу, єдиної платформи [614, с. 9–13]. 

1950 року вийшла монографія видатного італійського мистецтвознавця 

Ліонелло Вентурі (1885–1961) під назвою «Від Мане до Лотрека». Майже одразу 

її було перекладено французькою, а згодом і іншими мовами світу, зокрема 

російською [77]. Ця фундаментальна праця – підсумок тривалих досліджень 

ученого в галузі французького живопису другої половини ХІХ століття. Їй 
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передували впорядкована збірка листів і архівних документів імпресіоністів і 

постімпресіоністів, розвідки про творчість П. Сезанна. Тож вказана монографія 

за широтою викладення та влучністю характеристик не втратила актуальності й 

до сьогодні. Окремі положення, висловлені тут щодо архітектонічного й 

імпресіоністичного бачення проблем синтезу, синтетизму та колоризму, 

екстрапольовані на матеріали українського мистецтва. Результати такої 

екстраполяції відображені в шостому – восьмому розділах дисертації. 

Наприкінці 1950-х років вийшла праця «Поль Сезанн» (1958) німецького 

науковця Фріца Ерпела, яку кілька разів перевидавали, зокрема, у дисертації 

використано видання 1982 року [894]. Автор систематизував періоди творчого 

становлення П. Сезанна, органічно пов’язавши їх із творчою біографією. У книзі 

зазначені нові подробиці із життя французького постімпресіоніста, що свідчать 

про формування його творчого світогляду в атмосфері тогочасного мистецького 

середовища. У праці уточнено й поглиблено фактографічну інформацію 

попереднього періоду. 

У середині 1970-х років життя і творчість постімпресіоністів вийшли за 

межі суто наукових зацікавлень. Видання численних біографічних романів, 

монографій, спогадів, документів про життя видатних представників цієї течії 

свідчить про зростання інтересу до цього питання; вони були розраховані на 

широку читацьку аудиторію. Так, 1974 року побачила світ монографія «Сезанн» 

[871] французького есеїста, літературознавця, романіста й історика Марселя 

Бріона (1895–1984), яку вже не можна зарахувати до наукової літератури. 

У середині 1990-х років дослідники, що вивчають японізм як європейське 

культурне та художнє явище, почали залучати до кола досліджуваних матеріалів 

і твори постімпресіоністів. Так, у розвідці Мацумото Каорі «Сезанн і Хокусай: 

образ гори» [1245] наведено паралелі між образами японського і французького 

митців [526, с. 71]. На початку 2000-х років дослідниця Ґабріеле Фар-Беккер 

висловила аналогічне припущення, що сезаннівські краєвиди гори Сент-Віктуар 

мають дещо спільне із сюжетами священної гори Фуджі Кацушіки Хокусая [745, 

с. 10]. 



49 
 

Віддаючи належне красі й умотивованості порівнянь у згаданих працях, 

вважаємо, що висловлені припущення щодо «впливів» японського мистецтва на 

творчість П. Сезанна є недостатньо аргументованими. Листи П. Сезанна, у яких 

правдиво зафіксовано його думки, сумніви, наміри, творчі бажання [877], не 

містять жодного свідчення про те, що він цікавився укійо-е або японським 

мистецтвом. Наведені паралелі формального порядку швидше свідчать про те, 

що проблема спрощення живописних правил була тоді на часі. Водночас 

задекларований напрям – вивчення творчості постімпресіоністів через призму 

японізму – виявився плідним і яскраво простежується у творчості інших 

художників. Інтегральний зв’язок між укійо-е та творчістю В. ван Ґоґа 

продемонстрований на виставці «Ван Ґоґ і Японія» 2018 року в амстердамському 

Музеї Ван Ґоґа [1209]. 

Від 2000-х років методи дослідження творчості художників-

постімпресіоністів науковці переорієнтували на поглиблено-індивідуальний 

підхід, при цьому постаті П. Сезанна та В. ван Ґоґа незмінно привертають увагу 

сучасних мистецтвознавців. У дисертації використано матеріали американських 

досліджень, присвячених творчості П. Сезанна й реалізованих у міжнародному 

проєкті «Мадам Сезанн» Музею мистецтва Метрополітен (14.10.2014–

15.03.2015) [891, с. 87–107; 1108; 1242], праці «Континентальні перехрестя: 

британська критика та європейське мистецтво, 1810–1910» (2005) британського 

вченого Дж. Б. Буллена [872]. 

Поступово дослідження постімпресіонізму перемістилися в галузь 

національних живописних шкіл, що є цілком закономірним, адже вплив 

французьких живописців і, зокрема, П. Сезанна та В. ван Ґоґа, на розвиток 

світового мистецтва був визначальним. Прикладом є праці угорських і польських 

мистецтвознавців Л. Берецкіта [922], Ф. Жужи [1019], А. Дашкевич [886], 

Л. Коссовського [932]. Однак найбільший інтерес у контексті досліджуваної 

проблеми становить збірка наукових праць французьких і угорських фахівців 

«Мадярські вогні. Колористичні тенденції угорського живопису між 1870 та 

1914 роками» під загальною редакцією М. Бертрана Делано [945]. У виданні 
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представлено матеріали, що висвітлюють новаторські тенденції в угорському 

мистецтві цього періоду, репрезентовано творчість постімпресіоністів ‒ Адольф 

Феньєш, Іжак Перлмуттер, Йозеф Ріппл-Ронаі, а також окремої групи угорських 

послідовників сезаннізму: Арманд Шйонбергер, Бела Кадар, Бела Уітц, Вілмош 

Перлротт Чаба, Імре Соботка, Йожеф Немеш Ламперт, Янош Надь Балог [945, с. 

100–184]. Згадана праця дозволяє осмислити особливості формування Г. Глюка 

й інших ужгородських митців, які сприйняли новітні тенденції через угорських, 

чеських і румунських новаторів. 

Інша ситуація склалася в українському мистецтвознавстві, традиції якого 

формувалися в умовах радянської культурної самоізоляції, одним із наслідків 

якої став дефіцит теоретичних праць, присвячених специфіці адаптації 

формальних тенденцій європейського живопису XIX – XX століть в 

українському мистецтві. Дискретність процесу, що зумовила концептуальне 

відставання від міжнародних трендів у розвитку мистецтвознавства, почала 

компенсуватися в наукових реляціях пострадянського часу 1990–2000-х років. За 

інерцією постімпресіоністичний живопис приписували винятково французькому 

мистецтву й не розглядали його як нову візуальну традицію, яку наслідували, 

розвивали й збагачували в різних національних середовищах. Тільки через 

століття після перших публікацій про французьких постімпресіоністів їхній 

досвід почали розглядати в мистецтвознавчих рефлексіях щодо українського 

живопису ХХ століття. 

Уперше проблема наслідування постімпресіоністичних традицій в 

українському живописі XX століття була порушена в моїх публікаціях «Розвиток 

постімпресіонізму в українській абстракції» (2007) [552, с. 16] і «Тенденції 

постімпресіонізму в українській абстракції кінця XX – початку XXI століть» 

(2008) [552, с. 16], що увійшли до кандидатської дисертації «Художні моделі 

реактивації абстрактного живопису в Україні (1980–2010)» (2010) [552]. У цій 

праці обґрунтовано позачасовий механізм транскультурних інспірацій, не 

обмежених ні географією, ні історією, ні національністю реципієнта. Художній 

твір трактовано як інформативний контент «вічних» ідей, а живопис – як 
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позачасове «вчення», яке можна освоїти та використати по-новому у своєму часі 

[552, с. 1–5]. У контексті кандидатської дисертації було проаналізовано доробок 

відомого київського постімпресіоніста А. Криволапа, починаючи від його 

фігуративних пошуків кінця 1980-х років. Тому в цій праці його творчість 

повторно не проаналізовано. 

Актуальність започаткованого дослідження підтвердили наукові розробки 

Д. Горбачова й О. Найдена. У розділі п’ятого тому «Історії української 

культури» (2011) вони охарактеризували процес поширення тенденцій 

європейського модерну в українському мистецтві межі XIX – XX століть [160]. 

Автори виділяють коло українських живописців-новаторів, які сприйняли ідеї 

імпресіонізму, символізму та сецесії: В. Максимовича, О. Мурашка, 

А. Маневича, Г. Нарбута, О. Новаківського, М. Пимоненка, І. Труша й ін. У 

підрозділі «Народницький реалізм за доби постімпресіонізму» Д. Горбачов і 

О. Найден слушно зауважують, що традиції європейського формалізму 

українські новатори засвоювали в органічному зв’язку з народною темою [160, 

с. 360]. Серед художників, які започаткували нові тенденції в українському 

мистецтві XX століття, автори називають С. Васильківського, І. Їжакевича, 

К. Констанді, О. Мурашка, О. Новаківського, М. Пимоненка, І. Рєпіна, І. Труша 

[160, с. 360–366]. Оновлений тематичний репертуар мистецтвознавці визначили 

як «народницький реалізм за доби постімпресіонізму» [160, с. 359]. 

З приводу останнього слід зазначити, що в контексті метафоричної 

природи постімпресіонізму дефініцію «народницький реалізм» сприймають 

неоднозначно. Синтез мистецтв постімпресіоністи впровадили з метою 

створення загального враження про природу. Принцип художньої інтерпретації, 

що лежить в основі цього напряму, передбачав відмову від реалістичного 

документалізму. Видається дискусійним і визначення «доба постімпресіонізму». 

Формулювання «доба» передбачає, що традиції постімпресіонізму поширилися 

в усі ділянки національної культури – архітектуру, музику, літературу, театр. 

Натомість в історичній реальності місцеві постімпресіоністичні пошуки мали 

локальний характер. Наведене визначення є перебільшенням реальної картини 
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розвитку цього явища. Як було викладено, у зарубіжній історіографії 

постімпресіонізм розглядали як одну з образотворчих тенденцій кінця 1880-х – 

початку 1900-х років, яка не набула поширення в інших галузях культури. 

У згаданому підрозділі Д. Горбачов і О. Найден вказують на зв’язок 

постімпресіонізму з імпресіонізмом, вибірково аналізують творчість 

художників-символістів і прихильників сецесії (М. Врубеля, В. Васнецова, 

В. Максимовича). «… обмаль відведеного місця та значний обшир матеріалу 

неодноразово ставили нас перед дилемою вибору і відбору», – пояснюють 

автори [160, с. 363–366]. Новаторські течії розглянуто в публікації як окремі 

фрагменти не пов’язаного між собою мистецького досвіду. Залишився поза 

увагою авторів і вплив європейського японізму на переосмислення засобів 

художньої виразності та формотворчих засад загалом. 

Розглядаючи процес адаптації імпресіонізму, автори приділили чимало 

уваги творчості І. Труша, справедливо підкресливши «селянську» 

зорієнтованість його імпрез. Водночас у тексті бракує інформації про 

молодопольське художнє середовище, у якому сформувався львівський митець.  

В аналізі нових українських народних сюжетів, які автори визначили як 

«народницький реалізм», зазначено про «віджилий» рух російських 

передвижників, що вимагає пояснень. Слід погодитися з твердженням, що 

діяльність передвижників привернула увагу мистецької аудиторії до народної 

теми. Однак їхня громадська та професійна активність були мотивовані 

утопічними мріями про селянську революцію, що не було властиве для творчих 

мотивацій піонерів українського модерну. Зокрема, у художньому задумі 

О. Мурашка та Ф. Кричевського типажі українських селян використано 

метафорично – як алегорію українського народу. Майбутні адепти 

постімпресіонізму змальовували автентичні народні типажі, керуючись іншим 

завданням: вони розробляли новий український стиль. 

Узагальнюючи викладене, відзначимо, що дискусійність окремих 

положень згаданої праці не спростовує той факт, що в ній уперше відзначено 

рефлексії французького постімпресіонізму в живописі О. Мурашка, 
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А. Маневича, М. Бурачека, творчість яких раніше розглядали винятково як 

імпресіоністичну [160, с. 359–367]. Водночас невизначеність формальних ознак 

постімпресіонізму зумовила появу в підрозділі «Постімпресіонізм» творів, що 

належать до кубізму та абстрактного мистецтва. Зокрема, це роботи 

О. Архипенка, О. Богомазова, М. Бойчука, Д. Бурлюка, О. Екстер, К. Малевича, 

Є. Пшеченко, М. Синякової [160, с. 376–382]. Таке концептуальне бачення 

викликає чимало запитань, позаяк постімпресіоністи тільки інтерпретували 

природу й ніколи не зазіхали на знищення предметності. Крім того, популярність 

постімпресіонізму, і творчості П. Сезанна зокрема, за межами Франції зумовила 

появу самостійної аванґардної течії – сезаннізму. У публікації А. Шервашидзе 

«Сезанн» (1905) цей термін уже було повноцінно застосовано [802, с. 40–47]. 

Розвиток кубізму традиційно датують 1905–1907 роками та пов’язують з твором 

П. Пікассо «Авіньйонські дівчата» (1907). Поширившись у мистецьку практику 

інших національних культур (чехів, поляків, росіян), ідеї П. Сезанна стали 

окремим об’єктом мистецтвознавчих досліджень. 

Серед нечислених публікацій, присвячених творчості українських 

художників-постімпресіоністів, виділяється стаття «Борачок Северин. Маляр-

постімпресіоніст» Г. Стельмащук, опублікована у виданні «Українські митці у 

світі : матеріали до історії українського мистецтва XX століття» (2013) [695, 

с. 87–93]. У праці стисло проаналізовано етапи творчого становлення 

художника-емігранта, підкреслено його приналежність до угрупування 

польських капістів, згадано ключові виставкові проекти кінця 1920–1930-х років, 

в яких митець брав участь. Дослідження Г. Стельмащук надає уявлення про 

широкий діапазон творчих зацікавлень С. Борачока, що реалізувався і на теренах 

монументального мистецтва. Стаття супроводжується кольоровими 

ілюстраціями мистецьких творів С. Борчка, що сьогодні зберігаються в 

приватних колекціях Франції, Німеччини та США та списком основних 

публікацій про його творчість. 

Оскільки мистецтво постімпресіонізму формувалося на підґрунті 

імпресіоністичного досвіду, важливе значення мають праці українських 
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мистецтвознавців, присвячені становленню імпресіонізму в українському 

образотворчому мистецтві на зламі ХIХ – ХХ століть. Серед нечисленних 

напрацювань, що почали з’являтися на початку 2000-х років, виділяються 

наукові розвідки О. Жбанкової, а саме ‒ каталог «Абрам Маневич. Живопис», 

що містить твори з фондів НХМУ [211], і стаття «Імпресіонізм. Українські 

враження» [210]. Дослідниця зосереджує увагу на специфіці поширення 

імпресіонізму в українському мистецтві. Аналізуючи творчість А. Маневича, 

авторка відзначає, що в його практиці нові засади формального колоризму 

ар нуво синтезувалися з орнаментальною сецесійною естетикою, засвоєною під 

час нетривалого навчання в Мюнхені [211, с. 5–12]. Мета цих публікацій 

О. Жбанкової ‒ ознайомити широку аудиторію з новими проєвропейськими 

традиціями в українському живописі межі XIX – XX століть, тому вказані 

роботи мають переважно науково-популярний характер. 

2011 року вийшло колективне видання «Імпресіонізм в Україні» під 

загальною редакцією Л. Толстової [246], що складається з окремих публікацій 

Н. Асєєвої, О. Денисенко, О. Жбанкової. Мистецтвознавці зібрали та 

систематизували значний масив імпресіоністичних творів українських 

живописців межі XIX – XX століть з музейних і приватних збірок України. На 

тлі майже повної відсутності напрацювань із цієї проблеми підготовлене 

видання є подвижницьким внеском в історію українського мистецтва. В 

українському мистецтвознавстві XXI століття поширення імпресіонізму 

традиційно розглядають на підставі аналізу конкретного мистецького досвіду. 

Вибірковий і моноконцептуальний ракурс досліджень засвідчує першу, 

підготовчу стадію накопичення знань, які в перспективі мають бути узагальнені 

в масштабах загальноукраїнських процесів. 

Щодо локального вивчення імпресіоністичного досвіду конкретних 

мистецьких постатей важливе значення мають праці, присвячені 

імпресіоністичному живопису І. Труша: Ю. Ямаш «Жанрова палітра Івана 

Труша» [848], О. Сторчай «Художник про художника: Григорій Смольський про 

Івана Труша» [701], В. Кухар «Іван Труш: до історії вироблення творчого 
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почерку» [1082], О. Білої «Відомий і невідомий Труш» [45]. Проблему 

системного дослідження українського імпресіоністичного живопису ще не 

порушували в масштабах загальноукраїнської мистецької географії. У 

вітчизняній науці проблема вивчення українського імпресіонізму все ще 

залишається «білою плямою», що здається парадоксальним, позаяк впливи 

імпресіонізму активно досліджують на теренах української літератури 

(Ю. Кузнезов, М. Мелащенко, В. Папіш, П. Ямчук) і музики (О. Кушнірук). 

Проблематика нашого дослідження потребує розширення історіографії за 

рахунок праць, присвячених витокам постімпресіоністичного живопису та 

джерелам його інспірацій. Позаяк у паризькому постімпресіонізмі 

акумулювалися ідеї зрілого ар нуво, що поширилися в досвід українських 

живописців на початку XX століття, опрацьовано розвідки провідних 

українських і зарубіжних дослідників європейського модерну 1860–1914-х 

років: І. Азізян [11], Д. Ауербаха [864], Р. Бреттелла [870], Ю. Бірюльова [42], 

К. Гартманна [914], З. Жукоцької [216], Г. Коваленка [669], Г. Кожеваля [1007], 

Н. Космолінської [303], М. Мюллера [956], І. Нікіфорової [454], М. Певзнера 

[974], О. Пєтухової [576], Д. Сараб’янова [639], І. Свєтлова [645], Л. Смирної 

[678], Л. Соколюк [689; 691], Л. Тананаєвої [705], О. Тарасенко [711], 

В. Турчина [732], Ґ. Фар-Беккер [745], О. Федорука [900], Р. Шмагала [820], 

К. Шорске [821], Д. Янченко [576] та інших. 

Збагаченню уявлень про загальногуманітарну світоглядну систему доби 

модерну сприяли праці, присвячені утвердженню символізму: І. Азізян [11], 

А. Бєлого [37], Дж. Боулта [868], Р. Гріль [907], З. Жукоцької [216], Г. Коваленка 

[587; 669], І. Нікіфорової [454], Г. Поспєлова [598], Д. Сараб’янова [641], 

І. Свєтлова [645], К. Шорске [821], Г. Флорковської [756], А. Ханзен-Льове 

[760], А. Якимовича [845]. 

Оскільки українські живописці переймали європейський досвід у різних 

національних середовищах, збагачуючись потенціалом різних культур, це 

актуалізувало проблему систематизації джерел. Вагоме значення мали праці 

вітчизняних та іноземних мистецтвознавців, які вивчали специфіку паризького 
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ар нуво: Н. Асєєвої [22], В. Борна [61], Л. Вокселя [1005], І. Генової [906], 

Р. Гірнера [917], В. Гофмана [770], Б. Доріваля [890], А. Дюмаса [891], 

Х. Дюхтінга [198], Ф. Елгара [893], Ф. Ерпела [894], О. Жбанкової [210], 

Гі Кожеваля [1007], Б. Коллінза [882], Г. Крепальди [312], Ю. Меєра-Ґрефе [950], 

Дж. Меррімана [951], М. Мюллера [956], В. Ніколеску [959], Ф. Новотни [960; 

961], М. Райнала [976], Д. Ревалда [977], Х. Рене [942], Дж. Рубіна [981], 

В. Томаса [999], Б. Томсона [1000], Р. Хаманна [913], Г. Хіатта [916]. Не 

втратили своєї актуальності опубліковані спогади торговців картинами 

А. Воллара та П. Дюран-Рюеля [197]. Згаданий масив джерел виявився 

затребуваним при аргументації образотворчих трансформацій візуалізації в 

практиці О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевського, І. Северина, М. Бурачека, 

А. Ерделі та Р. Сельського, які долучилися до нових образотворчих практик 

ар нуво безпосередньо у Франції. 

Вагому частку в історіографії українського постімпресіонізму становлять 

видання, у яких висвітлено процеси становлення сецесійної культури в Мюнхені, 

Відні та Львові. Орнаментальна програма сецесії сприйняла не тільки 

символічну зорієнтованість та алегоричний інструментарій уподібнень, а й 

самобутні домінанти візуалізації тих національних мистецьких середовищ, де 

вона народжувалася. Розмаїті наголоси сецесійної естетики позначилися на 

формуванні творчого смаку О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевського й 

О. Новаківського, які сприйняли неоднакові грані цього культурного феномену. 

Отриманню аргументованих результатів дослідження сприяло вивчення 

наукових праць вітчизняних та іноземних науковців: Ю. Бірюльова [43; 48; 

1026], М. Валліса [1009], П. Віттліха [1015], Б. Іштвана [986], Л. Немета [958], 

С. Партша [285], Ф. Смола [994], А. Файстауера [898], С. Федько-Шілз [754], 

Л. Хевеші [915], К. Шорске [821]. 

Позаяк західноукраїнські художники здобували мистецьку освіту в 

польських закладах вищої освіти, до історіографії українського 

постімпресіонізму увійшли дослідження, присвячені вивченню краківського 

мистецького кола митців «Молодої Польщі» та варшавської групи «Ритм»: 
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І. Грабовської [910; 911], А. Дашкевич [886], Дж. Дембош [887], 

Т. Добровольського [186; 888; 889], З. Кемпинського [281], У. Козаковської-

Заухи [935; 936], В. Козицького [937], А. Ключевської-Вуйчік [929; 930], 

І. Косовської [931], Л. Косовського [932; 933], С. Криштович-Козаковської [940; 

941], А. Круль [938], О. Лагутенко [355], П. Лукашевич [944], М. Романовської 

[979], М. Стерлінг [996], Л. Тананаєвої [704; 705], Г. Янковської-Мажець [924]. 

Цей джерелознавчий масив використано при аналізі творчості О. Новаківського, 

І. Северина, М. Бурачека, Р. Сельського, О. Шатківського. При висвітленні цієї 

проблеми використано матеріали дисертантки [490; 499; 503; 505; 510; 514; 520; 

536; 540; 541; 545]. 

Потреба долучити до історіографії українського постімпресіонізму праці, 

присвячені угорському модерну 1870–1914-х років, актуалізувалася у зв’язку із 

творчим становленням Г. Глюка, який, навчаючись у Будапештській художньо-

промисловій школі (1928–1931) і Вищій школі образотворчого мистецтва в 

Будапешті (1931–1933), засвоїв тенденції імпресіонізму та постімпресіонізму 

через національну специфіку угорської школи. При дослідженні цієї проблеми 

важливе значення мали: наукові реляції угорської дослідниці Г. Сіньєї Мерше, 

опубліковані французькою мовою в згаданому виданні «Мадярські вогні. 

Колористичні тенденції угорського живопису між 1870 та 1914 роками» (2001) 

[945]; наукові коментарі угорського вченого Л. Барецького в книзі «Угорська 

національна галерея. Майстри та шедеври» (2007) [922]; матеріали видання 

«Енциклопедія історії та культури карпатських русинів», опубліковані в 

Ужгороді під загальною редакцією П. Магочія [199]; стаття Л. Смирної «Україна 

– Угорщина: дві європейські долі» (2009), видана в науковому збірнику 

«Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: мистецькі 

обрії’ 2009» Інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України 

[678]. При вирішенні цього питання помітне місце посіли праці українських та 

іноземних науковців, у яких висвітлено творче становлення Г. Глюка в 

угорському мистецькому середовищі: Ю. Белічко [141], В. Берец [567], 

І. Блюміної [52], О. Брей [143], О. Вольценбург [142], С. Мальчицького [145], 
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О. Полянської [144; 568; 569]; М. Сирохмана [670], О. Федорука [146; 747]; 

Л. Шандора [259; 799], публікації дисертантки [519; 521; 1103]. 

Дослідження специфіки чеського модерну останньої чверті XIX – початку 

XX століття актуалізувалося в контексті вивчення творчості ужгородських 

живописців А. Ерделі й Е. Контратовича, на формуванні яких позначилися 

впливи чеського експресіонізму, сезаннізму та протокубізму. Для розкриття 

цього аспекту дисертації опрацьовано праці українських і закордонних 

мистецтвознавців: Т. Вінтера [1002], Ф. Дворжака [892], А. Івашина [204], 

А. Ковача [203], В. Кубійовича [200], О. Лагутенко [356], В. Павлова [201; 555], 

В. Фіала [901], матеріали про мистецтво Чехословаччини зі «Загальної історії 

мистецтв» [1066]. Через творчість А. Ерделі рефлексії чеського сезаннізму 

перейшли в мистецьку практику В. Микити 1960–1980-х років [496]. При 

висвітленні цього питання в дослідженні використано публікації дисертантки 

[526; 527; 529; 531; 543; 546; 555]. 

Специфіку італійського модерну опрацьовано у зв’язку із творчою 

діяльністю І. Северина 1910–1913-х років, у практиці якого абсорбувалися 

уявлення про стиль ліберті під час подорожей до Італії. При вивченні цього 

питання стали в нагоді результати наукових досліджень О. Пілюк «Культурна 

рецепція стилю Ліберті в Італії: від забуття до ностальгії» (2010) [579] та 

англомовного американського видання «Шедеври європейського живопису, 

1800–1920 років зі збірки Музею мистецтв Метрополітен» (2007), 

підготовленого в співавторстві Г. Тінтероу та К. Галіц й опублікованого в Нью-

Йорку [948]. Впливи італійського мистецтва позначилися на творчому 

становленні А. Коцки, який, навчаючись упродовж 1941–1942 років у Римській 

академії мистецтв й Академії святого Луки, всотав традиції італійського 

проторенесансу. Дослідженню особливостей постімпресіоністичного 

синтетизму А. Коцки сприяли його авторські коментарі, опубліковані в статті 

«Моя майбутня картина» (1952) [307]. Усвідомити специфіку формування 

постімпресіоністичного живопису А. Коцки допомогли публікації І. Грабаря 

[165], Ф. Ерфана [309], А. Ізворіна [233–235], В. Кудлача [336], Б. Кузьми [338–

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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339], І. Небесника [443–447], Г. Островського [479], В. Цельтнера [308]. Через 

індивідуальне сприйняття українських адептів постімпресіонізму національний 

живопис XX століття збагатився традиціями італійської культури. 

У дослідженні систематизовано джерела, у яких висвітлено різні аспекти, 

пов’язані з процесом поширення культури модерну в образотворче українське 

мистецтво кінця XIX – XX століття. З одного боку, це публікації очевидців про 

творчість піонерів українського модерну, серед яких, зокрема, праці українських 

та іноземних авторів: В. Борна [61], Б. Браза [1362], Г. Бурданова [64; 1350], 

М. Влагіна [1367], Д. Заславського [1370], А. Ізворіна [233–235], Є. Кузьміна 

[340–342; 1349; 1379], Б. Лопатіна [1363], А. Луначарського [1357; 1398–1399], 

А. Масаінова [1364], Є. Михайліва [1384], А. Г. Муре [954], В. Нікольського 

[1375], М. Соломонова [1361], І. Труша [721–726]. Я. Тугендхольда [727–731], 

В. Чеговця [1381], Б. Яновського [850]. 

З іншого боку, це видання, у яких порушено широке коло проблем і 

проаналізовано персоналії окремих художників, становлення національної 

мистецької освіти та виставкової діяльності: Н. Асєєвої [22], Ю. Бірюльова [43; 

48; 1026], Л. Волошин [108–119], О. Денисенко [246], Д. Добріян [183–185], 

Ю. Дюженко [196], О. Жбанкової [211; 246], О. Жеплинської [212; 213], 

В. Залозецького [219], А. Івашина [232], Л. Купчинської [347], В. Маркуся [218], 

М. Карповця [256], О. Кашуби-Вольвач [280], М. Лабінського [334], 

Г. Літічевського [365], Б. Лобановського [368], Т. Павлової [553–554], 

А. Пензлера у співавторстві з М. Гінзберг [566], Б. Піаніди [328], А. Толстоухова 

[331], О. Федорука [900], С. Федько-Шілз [754], В. Ханко [761–765], Л. Членової 

[321; 795–798], Г. Черкаської [794], І. Шарова [331], Є. Шимчук [811–812], 

Р. Шмагала [813–829]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в іноземній історіографії імпресіонізм, 

символізм і постімпресіонізм обґрунтовують як три послідовні фази 

європейського модерну 1860–1900-х років, що змінювали ракурс творчого 

бачення у зв’язку з перманентним засвоєнням формальних засад японського 

мистецтва. В українському мистецтвознавстві зазначені явища висвітлені 
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фрагментарно, як самостійні феномени без урахування загальної логіки 

мистецьких експериментів у галузі формотворення та колористики. 

 

1.2 Методика, термінологія та джерельна база дослідження 

Поставлені в дисертації завдання визначили когнітивну неоднорідність 

досліджуваного матеріалу, що зумовило застосування класичних методів 

мистецтвознавства та сучасних міждисциплінарних підходів. Особливості 

постімпресіоністичного дискурсу, динаміка соціокультурних процесів з 

відповідною зміною естетичних уявлень актуалізували полівекторний 

методологічний підхід. 

Реконструкція історичних подій останньої чверті XIX століття 

актуалізувала хронологічно-історичний метод. Контекстуальний розгляд 

матеріалу дав можливість виявити причинно-наслідковий характер між назрілою 

необхідністю соціально-політичних перетворень і революційно-бунтарською 

лексикою постімпресіоністичного вислову. Для висвітлення цього питання 

опрацьовано новітні гіпотези провідних іноземних істориків мистецтва: 

професора Єльського університету Річарда Бреттелла [870], професора 

Единбурзького університету Річарда Томсона [1001], професора Мюнхенської 

академії мистецтв Ґабріеле Фар-Беккер [745], які обґрунтовують оновлення 

художніх смаків політичною демократизацією суспільства й потребою в 

доступному масовому мистецтві, яким можна було б скористатися в політичній 

агітації та ринковій рекламі. 

Прагнучи поєднати візуальний лаконізм із сугестивною багатозначністю 

змісту, постімпресіонізм формував свої засади в перманентному діалозі з 

японізмом, імпресіонізмом і символізмом, що визначили тринітарну природу 

постімпресіоністичного синтезу. Концептуальні передумови формування нового 

символічного змісту реалізувалися через типізацію індивідуально-ментальних 

моделей творчого досвіду П. Сезанна (хроматичний синтез елементарних форм), 

Ж. Сера (оптичний синтез), В. ван Ґоґа й А. де Тулуз-Лотрека (синтез антиномій 

– ідеалістичної образності символізму з критичним гротеском експресіонізму), 
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П. Ґоґена (формування універсальної онтології майбутнього за допомогою 

синтезу різних аксіологічних систем: язичництва і християнства). Об’єднавчим 

лейтмотивом постімпресіонізму були художні ідеї, а не категорії зовнішньої 

впізнаваності, що зумовило візуальну неоднорідність образотворчої рефлексії та 

відсутність єдиного живописного стилю. 

Ці властивості постімпресіоністичного мистецтва актуалізували залучення 

герменевтичного методу, який дав змогу виявити та обґрунтувати приховані 

творчі мотивації. Герменевтичний метод пов’язав динаміку мистецького 

дискурсу з індивідуальною біографією митця, розкривши рефлекторний зв'язок 

між неповторною конфігурацією творчої еволюції і специфікою конкретного 

художнього середовища. Герменевтика дозволила виокремити питомі 

характеристики явища, а потім узагальнити й типізувати їх у спіралеподібному 

ланцюгу закономірностей, які на черговому витку історії повторилися в практиці 

українських послідовників постімпресіонізму.  

Не менш актуальним для дослідження став феноменологічний метод, який 

дав змогу очистити сучасний мистецтвознавчий аналіз від стереотипів 

пострадянського періоду з його заанґажованою рефлексією наукових оцінок. 

Феноменологічний вектор дослідження став ефективним методом пізнання, бо 

феноменологія розглядає «мислення як переживання» і «мислення як досвід» 

[551, с. 35–39]. Ці феномени творчої свідомості регулюють процес художнього 

синтезу, який є головним інструментом у постімпресіоністичному мистецтві. 

Так, О. Мурашко, споглядаючи картини І. Сулоаги, одразу підсвідомо 

навчався, сприймаючи рефлексії японізму через стиль іспанського митця. Не 

задумуючись про укійо-е, український митець засвоював його мову через 

прийоми площинно-декоративної стилізації. Аналогічну ситуацію простежуємо 

у творчому становленні Ф. Кричевського, який збагнув конструктивно-

дизайнерський потенціал японізму з творів Ґ. Клімта. У практиці А. Ерделі 

рефлексії сезаннізму закріпилися не на підґрунті творчості П. Сезанна, а під 

гравітацією діяльності модного чеського сезанніста В. Шпали. Російські 

«міріскусники» перехворіли «берслеїзмом», споглядаючи графічні ілюстрації 
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О. Берслея у виданнях «В мире искусств» та «Весы». При цьому російські 

символісти «пасивно» засвоїли мову укійо-е. Цю закономірність підсвідомого 

сприйняття художньої інформації через «вторинне» джерело простежуємо в 

практиці всіх українських постімпресіоністів XX – XXI століть. Самоочевидні 

подібності між метафорично-асоціативною фантазією постімпресіоністів і 

науковими принципами феноменологічної редукції зумовлені тим, що 

постімпресіоніст своєю уявою ставлення до матеріального «предмета» міг 

трансформувати у вимір спогадів і передчуттів. 

Визначення викладених ознак вторинного або опосередкованого впливу 

відбувалося засобами й прийомами формального та образно-стилістичного 

аналізів. Означене в поєднанні з феноменологічним методом сприяло 

переосмисленню загальновідомих в українському мистецтвознавстві картин, які 

за радянських часів приписували або до традицій передвижників (О. Мурашко: 

«Зима», 1905; «Селянська родина», 1914), або до соцреалізму (Ф. Кричевський: 

«Свати», 1928; «Мати», 1929; «Рідна земля», 1930–1931). Нейтралізація 

тематичної домінанти відкрила прихований алегоричний потенціал у 

позачасовому вимірі загальноєвропейських культурних цінностей ар нуво. 

Утопічні ідеалізації французьких постімпресіоністів і бажання створити в 

художньому творі власний замкнутий «ідеальний» світ неочікувано 

актуалізувалися у фальшивому задзеркаллі радянського режиму. 

Феноменологічний метод дозволив з’ясувати історично-послідовну діахронію 

процесів і водночас зафіксувати беззмінний стан синхронії як усталеної системи 

етнокультурних домінант українського постімпресіонізму XX – XXI століть. 

Національний ракурс української постімпресіоністичної репрезентації 

принципово відрізняється від паризького постімпресіонізму ар нуво, який був 

явищем інтернаціональним, створеним представниками різних національностей 

у спільному культурному та географічному центрі – Парижі. 

У дослідженні використано формально-типологічний метод і метод 

порівняльного аналізу, що виявилися актуальними при визначенні 

індивідуального живописного стилю та в питаннях атрибуції. При з’ясуванні 
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ідейно-змістових і стилістичних аналогій застосовано метод 

компаративістського аналізу. Зокрема, у дослідженні зіставлено особливості 

живописного досвіду О. Мурашка з імпресіоністичними принципами А. Мане та 

постімпресіоністичними підходами Ж. Сера й П. Ґоґена. Художні образи 

О. Новаківського порівнюються з творами Л. Вичулковського, К. Сіхульського 

та В. Вейса, пейзажі І. Северина та М. Бурачека ‒ в проєкціях з 

імпресіоністичною творчістю Я. Станіславського, художні образи 

Ф. Кричевського ‒ з творчими задумами П. Сезанна, Ґ. Клімта, Е. Анґлада 

Камараса. Пейзажі А. Маневича досліджено в контексті художніх образів 

П. Сезанна. Краєвиди А. Ерделі розглянуто в зіставленні з творами П. Сезанна 

та В. Шпали. 

У дослідженні використано дедуктивний метод при переході від аналізу 

індивідуально-конкретного досвіду митця до узагальнених тенденцій. Завдяки 

цьому методу вдалося виявити схожість тематичного репертуару В. Вейса 

(«Японка», 1900), О. Новаківського («Пробудження на тлі образів», поч. 1910-х), 

Ф. Кричевського («Портрет Л. Морозової», 1931), які у портретних образах 

створили художню алегорію нового національного мистецтва. Дедуктивний 

метод виявився також ефективним при з’ясуванні траєкторії художнього задуму 

«Яблуня у квіту» (1930) М. Бурачека, якого, імовірно, надихнув краєвид 

Я. Станіславського «Сад навесні» (1884). Дедуктивний метод дозволив виявити 

аналогічні художні мотивації у творчих задумах іспанських художників 

І. Сулоаги-і-Сабалети, Р. Касаса і Карбо, Е. Анґлада Камараса й українського 

живописця Ф. Кричевського, які почали змальовувати героїнь у народних 

хустинах як національну альтернативу європейській моді на жанр бідзін-ґа. 

За допомогою індуктивного методу простежено динаміку 

постімпресіоністичного дискурсу на теренах образотворчого мистецтва України 

XX століття, узагальнено наукові спостереження. Індуктивний метод дав змогу 

визначити особливості сюжетно-тематичного репертуару та специфіку 

образотворчої іконографії, ідейно-концептуальні та живописно-образотворчі 

властивості українського постімпресіонізму XX – XXI століть. 
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Вивчення живописної спадщини українських постімпресіоністів 

відбувалося з використанням методів і прийомів формального, образно-

стилістичного, семантичного, компаративного аналізів, що дозволило 

обґрунтувати ідентифікацію творів як постімпресіоністичних і визначити 

специфіку індивідуального почерку митців. З використанням прийомів 

візуального, лабораторного та порівняльного аналізів досліджено особливості 

живописних поверхонь, хроматичні пігменти, фактурність письма й 

індивідуальну манеру лесування, виявлено елементи подібності концептуально-

візуальних рефлексій у творах французьких постімпресіоністів і картинах 

українських живописців початку XX століття. 

Формування джерельної бази потребувало використання методів 

систематизації та контент-аналізу, фото-, відеофіксування, інтерв’ю. 

Упорядкування термінології в дисертації здійснено на підставі результатів 

порівняльного та критичного аналізів фундаментальних праць істориків, 

культурологів і теоретиків мистецтва. Зокрема, у роботі з’ясовано, що процес 

осмислення феномену постімпресіонізму та впровадження відповідного терміна 

супроводжувався дискусіями впродовж усього XX століття. Розвиток 

постімпресіонізму Дж. Ревалд обмежує нетривалим періодом 1886–1906-го 

років, що охоплює історичний час від останньої виставки імпресіоністів до року 

смерті П. Сезанна [614, с. 5]. Дефініцію «постімпресіонізм» увів у міжнародний 

науковий обіг британський мистецтвознавець Р. Фрай [1217], який разом з 

літературним критиком Д. Маккарті відкрив у лондонській галереї «Ґрафтон».  

дві виставки аванґардного французького мистецтва кінця XIX століття: «Мане і 

постімпресіоністи» (08.10.1910–15.01.1911) [1186] і Другу виставку 

постімпресіоністів (1912) [1223].  

Історично-хронологічний принцип термінологічної ідентифікації Р. Фрая 

не розкрив тринітарну синергію постімпресіоністичного світогляду. Стильова 

неподібність живопису гальмувала візуальну стандартизацію уявлень про 

постімпресіоністичний фрейм. При аналізі лише зовнішнього вигляду картин 

було неможливо окреслити загальні ознаки напряму. Через невизначеність 
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питомих рис постімпресіонізму не було сформульовано властивості нової 

візуальної традиції. 

Так, на згаданій лондонській виставці поряд з постімпресіонізмом 

П. Сезанна, П. Ґоґена та В. ван Ґоґа експонувалися картини молодого П. Пікассо, 

у творчості якого вже прогресувало модерністське бачення кубізму. 

Співіснування різних художніх систем в одному експозиційному просторі 

зумовило викривлене уявлення про фігуративне мистецтво модерну й 

безпредметне бачення модернізму. Дж. Б. Буллен підкреслив, що термін Р. Фрая 

«постімпресіонізм» почали використовувати як синонім поняття «сучасний» 

щодо всього – «від дизайну до постімпресіоністичної гастрономії» [872, с. 16]. 

У дисертації використано поняття «європейський модерн», що означає 

художній напрям в архітектурі, декоративно-ужитковому та образотворчому 

мистецтві, хронологічні межі якого по-різному визначають у сучасній науці. У 

нашому дослідженні мистецтво європейського модерну обмежено періодом 

1860–1914-го років, починаючи від активного розвитку японізму в Європі до 

Першої світової війни. 

У різних мистецьких середовищах термін «модерн» отримав місцеву 

назву: у Франції та Бельгії – ар нуво, Мюнхені – юґендстиль, Відні – сецесія, 

Італії – стиль ліберті, Росії – модерн тощо [630, с. 10–11]. Особливості 

національної адаптації стилю зумовили відмінності в його хронологічних 

визначеннях. У колі сучасних науковців історико-культурний феномен модерну 

не має фіксованого статусу. Окремі вчені вважають його художнім стилем 

(Д. Сараб’янов) [639; 642], інші – класифікують як культурну добу, у якій 

співіснували різні образотворчі тенденції (В. Власов, В. Горюнов, М. Тублі) 

[630, с. 10–11]. Дисертантка належить до останнього кола науковців, тому в 

дослідженні неодноразово фігурує словосполучення «доба модерну» (1860–

1914) [550, с. 49]. 

Потребує уточнення й поняття «японізм», яке в сучасному науковому 

дискурсі отримало розмаїті, часом не іманентні явищу значення. Міжнародна 

мистецтвознавча спільнота ставиться з обережністю до зазначеного тренду, 
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справедливо вважаючи, що орієнталізм (і японізм як його складник зокрема) мав 

розмаїті цілі, змісти, відтінки, мотивації, прояви та наслідки. Японізм як вагоме 

явище в художній культурі Європи в другій половині ХХ століття став одним із 

постійно присутніх напрямів наукової діяльності в переважній більшості 

університетських центрів Європи та США. За даними міжнародних конгресів, 

конференцій, наукових публікацій, присвячених японізму, учені на початку ХХІ 

століття солідарні в трактуванні терміна «японізм». Його еволюція та наукові 

дискусії із цього приводу докладно висвітлені в публікаціях Тошіо Ватанабе й 

А. Ожога-Масловської, тож зазначимо, що сьогодні термін «японізм» вживають 

для позначення будь-якого впливу японської художньої культури на європейську 

[622, с. 143]. Під «впливом» прийнято розуміти і віддзеркалення реальних 

вражень від Країни вранішнього сонця або її мистецького надбання, і образи 

«уявної Японії», свідоме або несвідоме та пряме або опосередковане запозичення 

(переосмислення, трансформацію) художніх прийомів і методів. Термін 

«японізм» також поширюється на всю сукупність таких проявів як визначення 

напряму в художній культурі Європи в другій половині ХІХ – ХХ століттях. У 

нашому дослідженні термін «японізм» використано саме в останніх зазначених 

дефініціях. 

Специфіка творчого процесу в практиці постімпресіоністів актуалізувала 

аналіз образотворчих категорій візуалізації: синтез мистецтв, ваґнерівський 

Gesamtkunstwerk і синтетизм. У сучасній науці аналізують концептуальну 

специфіку згаданих субфакторів міфотворення. Виокремлюючи категоріальну 

автономність термінів «синтез», «Gesamtkunstwerk» і «синтетизм», 

мистецтвознавці, як правило, підкреслюють, що їхня природа пов’язана з 

процесом перетворення [132, с. 56–58; 432, с. 7–13]. Водночас дослідники 

відзначають, що процес взаємопроникнення елементів у кожній окремій 

категорії понять передбачає специфічні акценти, які впливають на змістову 

структуру кожного окремого поняття [639, с. 227]. 

Наприклад, аналізуючи семантику слова «синтез», що походить від 

грецького σύνθεσις та означає з’єднання відносно самостійних елементів, 
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дослідниця О. Іванова акцентує на певній відмежованості складників «усередині 

загального змісту», що актуалізує проблему антиномій [231, с. 12]. Схоже 

трактування є в дослідженні Ґ. Фар-Беккер, яка підкреслює, що нові тенденції 

1880–1910-х років намагалися компенсувати виснажені шаблони історизму за 

рахунок збагачення іншими, зокрема антитетичними, культурогенними 

потенціями, природа яких ґрунтується на антиноміях [745, с. 7]. 

Натомість, аналізуючи ваґнерівський концепт «Gesamtkunstwerk», учені 

доходять висновку, що він не передбачає власне процесу синтезу. «Важливим 

аспектом для диференціації “Gesamtkunstwerk” і “синтезу мистецтв” є те, що 

галузь впливу першого не обмежена лише естетичними аспектами. На підставі 

художньо-міфологічних шукань Ваґнера з’ясована особлива функція 

Gesamtkunstwerk як специфічна парадигма перетворення соціального 

світоустрою», – відзначає О. Іванова [231, с. 13]. Цей «соціально-

перетворювальний» механізм «Gesamtkunstwerk», що засобами мистецтва нібито 

міг змінити подальший суспільний розвиток, надав масштабності утопічним 

сподіванням постімпресіоністів, які відчували себе творцями історії. 

Побіжно в сучасних дослідженнях виокремлюють тенденції, що оптимізували 

розвій синтезу в мистецтві модерну: взаємопроникнення різних видів 

мистецтва – живопису та графіки, а також взаємодія поезії, музики й живопису; 

посилення інтересу до «забутих» періодів мистецтва – «неовідкриття» мистецтва 

бароко наприкінці XIX століття; взаємопроникнення різних жанрів (портрета й 

краєвиду); зближення графічних і живописних засобів виразності, як-от 

використання в графіці живописних прийомів, а в живописі – графічних; 

одночасне використання різних, зокрема протилежних, зображальних мов [605, 

с. 16; 669, с. 178; 745, с. 26]. Переосмислення нових горизонтів творчості, 

природа яких у добу модерну вийшла поза межі локально-мистецької 

проблематики, оптимізувало пошуки нових неакадемічних підходів, збагачених 

різнобічними вербальними потенціями. Наукові аргументи підкріплені 

висновками сучасних мистецтвознавців, на думку яких сам характер новітнього 
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художнього мислення став передумовою для синтетичного творення модерну 

[639, с. 227; 745, с. 27]. 

Термін «синтетизм», який походить від французького synthétiser, означає 

«охоплювати» й репрезентує один з методів живописного відтворення, що 

зародився всередині постімпресіоністичного руху приблизно в період 1887–1888 

років [1133]. Історія винайдення синтетизму так і залишилася дискусійною. З 

одного боку, у теоретичних працях знаходимо інформацію, що ідея синтетизму 

виникла в П. Ґоґена під час понт-авенських студій у серпні 1888 року [639, с. 218; 

168, с. 68]. З іншого – окремі факти засвідчують, що Е. Бернар (1868–1941) разом 

із Л. Анкетеном (1861–1932) почали розробляти синтетизм ще 1887 року [168, с. 

68]. 

В іноземній науковій літературі дефініцію «synthеtiс» мистецтвознавці 

використовують в аналізі творчості постімпресіоністів і їхніх послідовників з 

понт-авенського кола й живописців групи «Набі» [943, с. 9; 1007, с. 52]. Сьогодні 

дефініцію «синтетизм» найчастіше згадують у зв’язку з діяльністю 

представників постімпресіонізму різних поколінь: Л. Анкетена [168, с. 27, 68], 

Е. Бернара [168, с. 26, 68], П. Боннара [304, с. 41], Ф. Валлотона [168, с. 27], 

Е. Вюйяра [304, с. 111; 639, с. 27], П. Ґоґена [102, с. 828; 304, с. 14; 639, с. 227; 

168, с. 170], П. Рансона [168, с. 27], К.-К. Русселя [304, с. 138; 168, с. 27], 

П. Сезанна [102, с. 827; 168, с. 158–160; 943, с. 9–11], П. Серюзьє [304, с. 14; 168, 

с. 168–170]. 

Опрацювання фахової літератури, присвяченої проблемам синтезу та 

синтетизму, дало змогу увиразнити й теоретично узагальнити засадничі риси цих 

понять. Дефініцію «синтез» найчастіше використовують тоді, коли йдеться про 

новий тип творчого мислення, що був притаманний представникам різних 

тенденцій межі XIX – XX століть, зокрема й постімпресіоністичної [501, с. 44]. 

Натомість поняття «синтетизм» – це індивідуальна стратегія візуалізації, у якій 

об’єктивні враження трансформуються в суб’єктивну інтерпретацію. У кожному 

окремому випадку «синтетизм» становить систематизовану сукупність кроків, 

спрямованих на вирішення визначеної художньої мети. Обґрунтована 
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диференціація термінологічної морфології стала інтегральним базисом для 

мистецтвознавчої аргументації дослідження. 

Потребує уточнення й використання поняття «хлопоманія», інспіроване в 

наше дослідження з праць Т. Добровольського [186; 888; 889], Д. Горняткевича 

[163; 164], А. Яновської-Маржець [924] для висвітлення специфіки краківського 

молодопольського серодовища. Дослідники польського мистецтва 

обґрунтовують моду на хлопоманію утвердженням у польському суспільстві 

патріотично-визвольних ідей на межі XIX – XX століть, які поширювалися в колі 

краківської еліти через діяльність В. Тетмайєра, С. Виспянського, 

Л. Вичулковського, С. Дембіцького [924, с. 187–190]. Крім того, їх розвинули у 

своїй творчій діяльності мистецькі угруповання «Молода Польща» та «Штука» 

[163, с. 16]. Т. Добровольський пояснює, що у зв’язку із цим народна тематика 

стала модною в тогочасному польському мистецтві [888, с. 350]. Позаяк у 

творчості О. Новаківського, І. Северина самоочевидні впливи народної теми, це 

актуалізувало впровадження згаданого терміна, який не передбачає жодного 

політичного підтексту й проєктований винятково на польські культурні процеси. 

Проблематика та специфіка предмету дослідження зумовила особливості 

формування джерельної бази, яка складається з кількох груп, зокрема: 

1) візуальні джерела: 

– живописна спадщина українських послідовників постімпресіонізму XX 

– початку XXI століття зі збірок Національного художнього музею України в 

Києві (НХМУ), Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького 

(НМЛ) і його філії – Художньо-меморіального музею Олекси Новаківського 

(ХММ), Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького (ЛНГМ), 

Закарпатського обласного художнього музею імені Й. Бокшая (ЗОХМ), 

Меморіального будинку-музею народного художника України А. Коцки в 

Ужгороді (ММК), Меморіальної кімнати-музею заслуженого діяча мистецтв 

УРСР Г. Глюка (МКМ), Національного музею історії України в Києві (НМІУ), 

Національного музею українського народного декоративного мистецтва в Києві 

(НМУНДМ), Одеського художнього музею (ОХМ), Полтавського краєзнавчого 
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музею імені В. Кричевського (ПКМВК), Полтавського художнього музею імені 

М. Ярошенка (ПХМ), Сумського обласного художнього музею імені 

Н. Онацького (СОХМ), Харківського художнього музею (ХХМ); 

– картини сучасних українських постімпресіоністів і окремі твори їхніх 

наставників у мистецьких майстернях: В. Патика у Львові, В. Микити та 

В. Вовчка в Ужгороді, О. Гарагонича в Мукачеві, І. Мельничука в Києві. 

– живописні  полотна піонерів європейського модерну 1860–1914 років з 

музейних збірок Парижа (Музей д’Орсе, Музей Мармоттан-Моне, Музей 

Оранжері, Малий палац (Пті-Пале), Філадельфії (Музей мистецтв Філадельфії), 

Нью-Йорка (Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Музей мистецтва 

Метрополітен), Відня (Музей історії мистецтв, Австрійська галерея Бельведер, 

Галерея Альбертінум, Віденський музей Карлсплац); Мюнхена (Баварський 

національний музей, Державне графічне зібрання в Мюнхені; Нова пінакотека; 

Міська галерея в будинку Ленбаха); Дрездена (Галереї нових майстрів в 

Альбертінумі, Гравюрний кабінет у Палаці-резиденції); Берліна (Музейний 

острів); Будапешта (Угорська національна галерея); Венеції (Палац Дожів, 

Музей Коррер, Збірка Пеґґі Ґуґґенгайм); Варшави (Національний музей у 

Варшаві); Кракова (Національний музей у Кракові); Москви (Державний музей 

образотворчих мистецтв імені О. С. Пушкіна); Санкт-Петербурга (Державний 

Ермітаж). 

– оригінальні взірці укійо-е та японського декоративно-прикладного 

мистецтва з колекцій Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари 

Ханенків у Києві, Музею японського мистецтва і техніки Манґґга в Кракові, 

Музею мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, Національного музею Китаю в 

Пекіні, Музею міста Сучжоу та Шанхайського музею в Китаї. 

– світлини з відділу фотоматеріалів Інституту досліджень бібліотечних 

мистецьких ресурсів ЛННБУ імені В. Стефаника (Львів), ДАФ НХМУ (Київ), 

фонду бібліотеки Національного центру народної культури «Музей Івана 

Гончара» (Київ), відділу фотоматеріалів ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН 

України (Київ), спецфонду бібліотеки НМК (Краків). 
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– каталоги художників і каталоги виставок, матеріали інтернет-сайтів 

музеїв, галерей, персональних сторінок у соціальних мережах; 

2) архівні матеріали (339 одиниць): 

– особові справи з архіву Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури (НАОМА) у Києві [1294–1314], архіву фондової 

документації Національного художнього музею України (АФД НХМУ) у Києві 

[1315–1321], архівних наукових фондів рукописів і фонозаписів Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН 

України (АНФРФ ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України) у Києві [1322–

1324], документально-архівного фонду Національного художнього музею 

України (ДАФ НХМУ) у Києві [1325–1406], архіву Закарпатської академії 

мистецтв в Ужгороді [1407], відділу образотворчих матеріалів Львівської 

національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України у Львові 

[1408–1414], Меморіальної кімнати-музею імені Г. Глюка в Ужгороді [1415–

1426], архівного фонду А. А. Коцки в Меморіальному будинку-музеї народного 

художника України А. А. Коцки в Ужгороді [1427–1434], Наукового архіву 

Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського (НА ПКМВК) у 

Полтаві [1443], фотоархіву Національного музею історії України в Києві [1444; 

1445], фотоархіву Національного музею українського народного декоративного 

мистецтва (НМУНДМ) у Києві [1446; 1447], поточного архіву Закарпатської 

обласної організації Національної спілки художників України (ПА ЗО НСХУ) в 

Ужгороді [1518–1554], Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (ЦДАВО України) в Києві [1595–1597], архіву Академії 

образотворчих мистецтв імені Я. Матейка в Кракові (Archiwum ASP w Krakowie) 

[1598–1630];  

– документи, листи та світлини з приватних архівів українських 

художників і мистецтвознавців: О. Гарагонича (Ужгород) [1448–1462], А. Іллінг 

(Київ) [1463], І. Мельничука (Київ) [1464–1479], О. Микити (Київ) [1480–1498], 

І. Павельчук (Київ) [1499–1517], родини Патиків (Львів) [1555–1593] та онлайн-

архівів: ДМОМ імені О. С. Пушкіна [1435–1442], Державної бібліотеки Баварії 
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(Мюнхен) [1631], Інтернет-архіву (Сан-Франциско) [1632], Музею Ван Ґоґа 

(Амстердам) [1633]. 

3) польові матеріали: інтерв’ю з українськими живописцями та 

мистецтвознавцями (24 бесіди), зокрема: Й. Бабинець [24], В. Вовчок [103], 

О. Гарагонич [137], В. Глюк-Александрова [148], О. Жеплинська [212], 

А. Криволап [313], Б. Кузьма [337], Л. Купчинська [343], І. Мельничук [398; 399], 

В. Микита [405], О. Микита [408], М. Моздир [426], О. Мясіщева [439], В. Патик 

[563], О. Патик [564], Р. Патик [565], М. Приймич [601], Т. Салій [637], В. Свалявчик 

[644], І. Терещак [715; 716], Е. Франциск [758], А. Щепа [824]. 

Висновки до розділу 1 

Проведений аналіз наукової літератури, присвяченої обраній темі, 

засвідчив визнання науковцями факту існування постімпресіоністичного 

живопису в Україні (Д. Горбачов, О. Найден) і водночас ‒ відсутність системних 

досліджень. Окремі спостереження щодо творчості конкретних митців, дотичні 

до теми праці (огляди імпресіонізму та сецесії, поодинокі розвідки в галузі 

українського японізму), – практично це все, що сьогодні існує в науковому обігу. 

Французький постімпресіонізм як джерело походження українського має 

тривалу історію вивчення. Однак, незважаючи на увагу майже всіх 

мистецтвознавчих шкіл до цього явища світового мистецтва, у його дослідженні 

спостерігаються певні прогалини та проблеми: найменування напряму лише за 

хронологічним принципом (постімпресіонізм, бо «після імпресіонізму»), 

відсутність чітко визначених критеріїв зарахування до постімпресіонізму, 

незафіксованість характерних методів формотворення, інтерпретації простору 

тощо. Водночас, майже всі вчені підкреслюють принципову новизну 

постімпресіонізму, що став не просто черговою зміною естетичних уподобань і 

творчих підходів, а взагалі «новою ерою» в образотворчому мистецтві. 

З’ясовано, що в закордонних джерелах XX століття вияви європейських 

творчих практик доби модерну тривалий час розглядали як моноконцептуальні 

епізоди національної культури, реалізовані через діяльність артистичних 

угрупувань: чеський варіант експресіонізму групи «Вісім» («Osma»), російський 
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варіант символізму «Мир искусства» або польські варіанти імпресіонізму, 

символізму та постімпресіонізму, утілені представниками «Молодої Польщі». 

Геолокальні наукові реляції 1970–1980-х років не формували вичерпного 

уявлення про неповторну специфіку художніх явищ досліджуваного періоду 

в кожній окремій державі, утім заклали підґрунтя для подальших напрацювань. 

Проблема національної типізації здобутків загальноєвропейського 

модерну актуалізувалася у зв’язку з процесами міжнародної культурної 

глобалізації початку 1990-х років. Нова історична закономірність активізувала 

потребу поглибленого вивчення національної своєрідності та її подальшої 

типізації як складника європейської цивілізації. У європейському науковому 

дискурсі вивчення національних версій постімпресіонізму стало помітним 

трендом. 

У розділі підкреслено необхідність визначити формальні ознаки 

постімпресіонізму, що потребує проведення певних аналітичних процедур з 

використанням відповідних методів. Серед них – візуальні, лабораторні, 

порівняльні дослідження із застосуванням методів образно-стилістичного та 

формального аналізів. Зазначено, що поставлені завдання потребують також 

осмислення сюжетно-тематичного репертуару з використанням прийомів 

семантичного та контент-аналізу. Необхідність розширення джерельної бази 

зумовлює звернення до польових методів: фотофіксування, опитування, 

інтерв’ю. 

Проблематика дослідження та поставлені завдання зумовили поєднання 

загальнонаукових і спеціальних методів аналізу. Розуміння якісних змін 

тенденції постімпресіонізму з урахуванням нового історично-культурного 

досвіду визначило комплексний науковий підхід. Історичний і контекстуальний 

методи застосовані при висвітленні аспектів соціально-політичної та 

національно-реґіональної специфіки. Полівекторна стратегія аналізу сприяла 

уточненню хронологічної динаміки поширення тенденції постімпресіонізму на 

терени образотворчого мистецтва України XX століття. 
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Специфіка предмету дослідження визначила складну структуру та 

типологічне розмаїття джерельної бази. Найбільшу групу становлять візуальні 

джерела, представлені творами мистецтва з музейних збірок Європи, Америки та 

Китаю; приватних колекцій, галерей, матеріалів інтернет-сайтів, каталогів. 

Другу групу джерел утворюють документи та фотоматеріали приватних, 

державних, інституціональних архівів України, Польщі, США. Третя група 

джерел сформована польовими матеріалами: фото, інтерв’ю з митцями. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ ЯК ЯВИЩЕ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ 

2.1 Європейський японізм 1860-х і становлення феномену ар нуво1 

У цьому розділі ми розглянемо зовнішні та внутрішні субфактори, які, за 

висновками науковців, мотивували появу нового ірраціонального мистецтва 

модерну, що назавжди змінило перспективи розвитку європейської культури. У 

другій половині XIX століття внаслідок інтенсивного розвитку НТР виникли 

передумови для міжнародної співпраці, якої не було в попередні століття [713, с. 

6–7]. З метою розширення ринків збуту в державах Центральної Європи від 

1851 року почали регулярно проводити Всесвітні промислові ярмарки, що стали 

тими міжнародними майданчиками, де безпосередньо відбувався діалог 

європейців з нововідкритими культурами Сходу. За висновками вчених, 

поширення японізму на європейському континенті після Революції Мейдзі 

1868 року виявилося тією історичною передумовою, що сприяла 

започаткуванню доби модерну [622, с. 58; 639, с. 121; 745, с. 14; 917, с. 34]. 

Серед найвизначніших репрезентацій, завдяки яким мода на японізм 

швидко поширилася в культурі європейського модерну, сучасні науковці 

виокремлюють низку подій: павільйон японського мистецтва на Всесвітній 

виставці в Парижі (1867); японський відділ на Всесвітній виставці у Відні (1873); 

ретроспективну виставку японського мистецтва в George’a Petit’a (1883); 

виставку японських дереворитів у Кафе Ле Тамбурін (1887); виставку японських 

дереворитів у приміщенні Національної школи образотворчих мистецтв (1890) 

[931, с. 160–161]. 

Зміна художніх смаків унаслідок соціально-політичного переустрою 

другої половини XIX століття та загальноєвропейської кризи позитивізму 1880–
 

1 У підрозділі 2.1 використані наші публікації: «На перехресті модерну: інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900–1930-х років» [517, с. 13–18], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 74–77], «Традиції формального образотворення 
Японії у практиці французьких постімпресіоністів 1880–1890-х років (до проблем асиміляції 
постімпресіонізму в мистецтві України ХХ – ХХІ століть) [548]. 
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1890-х років поглиблювалася в Європі на тлі зовнішньокультурних інтервенцій 

японізму. Герої японських гравюр були зображені в екзотичному строї – кімоно, 

а жанрові сценки укійо-е змальовані на тлі самобутніх національних інтер’єрів і 

краєвидів. У 1860–1880-х роках європейські живописці перейняли моду на 

переодягання в японське кімоно в «чистому» вигляді, але з часом прийшло 

розуміння, що власні народні строї нічим не поступаються японським [526, с. 74–

77]. Урочисто-казкові краєвиди священної гори Фудзі роботи Кацусіки Хокусая 

спрямували внутрішній погляд європейських пейзажистів на неповторну красу 

та святість власної природи. Жанр краєвиду художники почали усвідомлювати 

як символічне віддзеркалення власної національної культури. Тож, 

поширюючись на європейський ринок через всесвітні промислові виставки, 

формальні засади японізму спричинили безповоротне спрощення живописних 

засобів у практиці художників модерну (іл. А 1) [548, с. 60]. 

Науковці підкреслюють, що неповторність японської культури полягає в 

особливому ставленні людини до природи, зумовленому прадавніми 

віруваннями про живий Всесвіт [452, с. 9]. Традиція міфопоетичного ставлення 

до світобудови в японській цивілізації походить від релігійно-анімістичного 

віровчення про поклоніння й одухотворення природи. Оскільки об’єктами 

поклоніння давніх японців були духи «камі», необмежені матеріальним виміром 

буття, це сприяло формуванню абстрактного типу мислення. У період 

поширення буддизму на теренах Японії, що, за китайською «Історією Династії 

Лян», припадає приблизно на 467 рік, ці вірування отримали назву «синто», яка 

історично походить від китайського слова й перекладається як «шлях богів» 

[125, с. 536]. Віровчення синтоїзму було освячене ідеєю сакрально-

успадкованого характеру імператорської влади [369, с. 6]. Неземне походження 

імператора захищало релігійне вірування синтоїзму, тобто національна релігія 

слугувала безпосереднім «гарантом» священної імператорської влади. 

Сакралізація імператорського статусу унеможливлювала будь-яке фіксування 

його подоби в мистецтві чи літературі [402, с. 16]. 
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Упродовж XVIII століття ці традиції японської культури, відзначає 

О. Мещеряков, закріпилися в духовному вченні про «внутрішнє споглядання» 

[402, с. 363]. Позаяк світогляд японців століттями спирався на міфопоетичну 

переоцінку дійсності, це зумовило специфічні засоби ущільнення візуальної 

інформації до лаконічної конфігурації – символу. Японознавці підкреслюють, що 

візуальні стандарти японського образотворення були зумовлені особливостями 

культурно-історичного розвитку, через що вони суттєво відрізняються від 

узвичаєних стереотипів європейської перцепції [402, с. 364; 696, с. 7; 982, с. 4]. 

Натомість європейська цивілізація, що історично успадкувала звичаї 

давньогрецької культури, спиралася на традицію дзеркальної імітації натури, у 

центрі якої перебував гіперболізований супергерой. «Якщо європейську 

культуру загалом можна назвати антропоцентричною, що навіть у Середньовіччі 

образ боголюдини був основою її розвитку, то в Японії віддавна та до Нового 

часу центром уваги завжди залишалася природа», – пояснює Н. Ніколаєва [451, 

с. 9]. 

У давньогрецькій семантиці поняття «вид» (εἶδος) означає те саме, що й 

«ідея» (ιδέα). Тому сприйняття світу в європейців століттями обмежувалося 

матеріально-предметною аргументацією, яку можна осягнути «реально» (іл. А 1) 

[517, с.17]. Натурально-практичний шлях пізнання світу найповніше 

реалізувався в ідеях позитивізму, що тривалий час визначали пріоритети 

широких мас європейської інтелігенції. Піднесення НТР у другій половині XIX 

століття спричинило масштабні соціогуманітарні переоцінки межі XIX – XX 

століть, котрі зрештою призвели до остаточної кризи позитивістської доктрини 

1880–1890-х років [713, с. 160]. Девальвація цінностей позитивізму ініціювала 

зародження ірраціональних антиакадемічних тенденцій у французькому 

образотворчому мистецтві межі XIX – XX століть. Отже, загальноприйнята в 

Європі традиція дзеркальної імітації історично себе вичерпала наприкінці 1880-

х, удостоївшись постфактум скептичної дефініції «натуралізму» [100, с. 71]. 

Формально процес творчого розвитку можна порівняти з рівнями 

інтелектуальної обізнаності індивіда [551, с. 39]. Наприклад, емпіричне пізнання 
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світу, властиве європейцям від народження, стає органічним підґрунтям 

натуралістичного світобачення, що передусім передбачає можливість перевірки 

зображень у реальному житті. Цей найпростіший рівень творчого досвіду можна 

зіставити з елементарним арифметичним виразом 2 + 2 = 4 (іл. А 1) [551, с. 39]. 

Уявімо, що ми тримаємо в кожній руці по два олівці та, склавши їх разом, на 

власному досвіді (емпірично) переконуємося, що разом усіх олівців буде чотири. 

Натомість, за висновками авторитетної дослідниці східних культур Джоан 

Стенлі-Бейкер, незнайоме європейському загалу мистецтво Китаю та Японії 

було мотивоване інтроспективним характером відтворення [696, с. 7]. Метод 

інтроспекції здійснюється винятково в уяві й полягає в психологічному 

самозаглибленні людини у власні відчуття [1231]. Уявімо, що ми намагаємося 

«помножити» два олівці на два олівці. У матеріальному вимірі це неможливо, 

позаяк така процедура здійсненна лише у свідомості. На цій стадії креації 

можливість перевірки достеменного образу в натурі вичерпується. З погляду 

формальної логіки, мистецький акт японських художників, побудований за 

законами узагальнення дійсності, можна порівняти з арифметичним виразом 

2 × 2 = 4 (іл. А 1) [551, с. 39]. 

Площинно-декоративний символ у японській гравюрі існував тільки у 

творчій уяві художника: він був не реальним, а вигаданим. На інтроспективному 

рівні сприйняття творчий процес здійснюється винятково в уяві, тому до 

створеного «результату» вже неможливо «доторкнутись» рукою та перевірити. 

Отже, у японському мистецтві враження від емпіричної дійсності максимально 

ущільнені. Відтворювалася тільки загальна інформація, що формувала уявлення 

про об’єкт [526, с. 64]. При створенні художнього образу японський художник 

трансформував побачене до схематизму. Після «очищення» натурального образу 

від усього вторинного новостворений об’єкт переставав бути реальним, а 

перетворювався на символічну метафору. Отже, мистецький акт не передбачав 

віддзеркалення реальності, а передавав власне враження від неї, тобто 

інтерпретацію. Особливості такого творчого завдання визначали специфіку 

умовних схематичних засобів (іл. А 1) [526, с. 64]. 
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Передати подібну метаморфозу засобами мистецтва можна тільки 

неакадемічними формальними інструментами. При цьому індивідуальні 

характеристики образу зникають, і він перетворюється на імперсональний 

типаж, а в перспективі – на типізований символ. Саме тому поширення японізму 

на європейському континенті побіжно інспірувало зародження напряму 

символізму в європейській культурі [1007, с. 16]. 

Мислений, нефіксований імідж об’єкта творчості невимушено 

вдосконалювала уява. Тож упродовж поширення японізму на європейському 

континенті в період 1860–1890-х років європейці сприйняли японську 

міфопоетичну зорієнтованість до ідеалізацій. «Передивившись і збагнувши, як 

там пристосували імпресіоністичну абстракцію до декоративної ідеї, європейські 

митці зробили власні спроби в цьому напрямі. Нове виявилося в ідеалістичній 

спрямованості модерного малярства», – стверджує німецький історик мистецтва 

В. Вайсбах [68, с. 38]. 

Визначаючи основні чинники впливу японської культури на західну 

цивілізацію, європейські дослідники підкреслюють, що інтеграція новітніх ідей 

виявилася практично в усьому, але найперше це стало відчутним у реформах 

паризьких письменників-символістів [745, с. 8; 870, с. 19; 914, с. 161]. 

Ірраціональний світогляд символістів визначив ідеологію тогочасного 

артистичного середовища Парижа, спрямувавши вектор його творчих інтересів 

у річище суб’єктивних дисидентських шукань. На думку наукового 

співтовариства, найбільшого впливу від японської культури зазнав тогочасний 

живопис [1031; 745, с. 15; 1007, с. 15; 914, с. 64–66]. 

Порівнюючи японських і європейських художників, піонер європейського 

японізму Карл Садакіті Гартманн (1867–1944) дійшов висновку, що європейські 

митці не поступалися японським практично ні в чому, проте вони ніколи не 

досягали такої простоти й художньої недомовленості, відчутних у найпростіших 

японських гравюрах [914, с. 65]. У простих і водночас напівказкових краєвидах 

Ватанабе Сейтея (1851–1918), Кацусіки Хокусая (1760–1849), Окамото Тойохіко 

(1773–1845), Утаґави Хіросіґе (1797–1858) європейським живописцям 
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відкрилася непоказова щоденна поезія природи, її стихійна космічна велич і 

неповторна національна самобутність [526, с. 65]. 

Завдяки необтяжливому тематичному репертуару гравюр укійо-е паризькі 

художники усвідомили самодостатність і самоцінність звичайного людського 

життя, з його буденними клопотами та маленькими радощами. І та буденна 

рутинність, яку документально «смакували» європейські натуралісти, водночас 

зникала під міфопоетичним поглядом японського гравера. Інша оцінка тих самих 

речей розкрила значення творчої уяви та роль художника-інтерпретатора, під 

поглядом якого світ ставав ідеальним, перетворювався на чарівну казку. Істину 

про те, що природа – це одне, а мистецтво – цілковито інше, художники модерну 

збагнули після знайомства з японською гравюрою укійо-е [1007, с. 15]. Під 

враженням від японської гравюри європейські новатори почали інтерпретувати 

природу найпростішими засобами [914, с. 163]. Героями японських гравюр були 

прості люди, змальовані на тлі краєвидів та інтер’єрів як підпорядкована частина 

природного Всесвіту. Усі елементи композиції були відтворені з однаковим 

ступенем розроблення [517, с. 21]. 

На початку 1860-х років Е. Мане синтезував жанр краєвиду із жанром 

портрета й почав відтворювати не реальні події, а власні почуття від побаченого. 

У такий спосіб Е. Мане наблизився до художнього синтезу. При цьому майбутній 

імпресіоніст позбувся смакового «баласту», що залишився від попередніх епох: 

гіперболізованого міфотворення та легендарних сюжетів, у яких міфічні боги 

Еллади переживали вигадані страждання від придуманих катаклізмів [526, с. 66]. 

Імпресіоністи відмовилися від стереотипів європейського мистецтва й почали 

зображати лише те, що пережили самостійно. З’явився правдивий зв’язок між 

сучасним художником і актуальним життям, наповнений щирістю й 

суб’єктивізмом [517, с. 20–21]. 

З японських гравюр імпресіоністи усвідомили, що найголовніше – це їхнє 

власне сприйняття, творче бачення, імпресія, фантазія та настрій. Отже, 

актуалізувалися нові ірраціональні мотивації мистецтва. Стало модним бути 

індивідуалістом, не схожим ні на кого, не озиратися на суспільну думку 
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більшості, не чекати «в черзі» визнання. Зруйнувалися всі «заготовлені» 

століттями трафарети, і найціннішим виявилося реальне відчуття самого життя 

[517, с. 22]. 

Авторитетний французький дослідник імпресіонізму Т. Дюре відзначає, 

що Е. Мане одним з перших почав упроваджувати досвід японських художників 

укійо-е у власну творчість, виявившись своєрідним адептом японізму на теренах 

паризького середовища [1208]. У наукових дослідженнях зазначено, що 

специфічний богемний клімат артистичного Парижа виявився винятково 

сприятливим для поширення розважальних сценок укійо-е в мистецтві ар нуво 

[576, с. 227; 927, c. 16]. Зокрема, для Е. Мане, Е. Деґа, М. Дебутена, 

Ф. Дзандоменегі, Ґ. Кайботта, П. Сезанна, К. Моне, К. Піссарро, О. Ренуара 

таким місцем спілкування слугували кав’ярні «Ґербуа» та «Нові Афіни» [1065; 

517, с. 23]. 

Поширення тематичного репертуару укійо-е простежуємо в сюжетах з 

кав’ярнями, створених в інтернаціональному колі паризьких художників-

імпресіоністів: Е. Деґа «У кафе. Абсент» (1876); Е. Мане «Сливовиця» (1877), 

«Шинок» (1879), «У татуся Латюї», (1879), «Бар у Фолі-Бержер» (1881); 

Ф. Дзандоменеґі «Мулен де ла Ґалетт» (1879); О. Ренуара «Сніданок веслярів» 

(1880–1881); А. де Тулуз-Лотрека «Японський диван» (1892–1893); Р. Касаса-і-

Карбо «Іспанки в кафе-концерті» (1902) [517, с. 23]. 

У другій половині 1890-х років мода на японізм охопила Париж, наче 

епідемія. 26 грудня 1895 року відомий пропагандист китайського і японського 

мистецтва Семюель Зіґфрід Бінґ (1838−1905) відкрив фешенебельну художню 

галерею-крамницю «Мезон де л’Ар Нуво» [1007, с. 16]. Естетичне захоплення 

екзотикою східного дизайну поволі переросло в підсвідому масову зачарованість 

ідеями японської культури, яка перетворювалася на нове бачення краси [917, с. 

34]. 

З поширенням моди на японізм картини європейських живописців набули 

таких ознак: неспішні рухи, лаконізм художнього вислову, монолітність форм, 

алегоричний характер декоративного оздоблення (іл. А 1) [526, с. 69]. Визначний 
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знавець віденського модерну Л. Хевеші стверджував, що для митців модерну 

домінанта декоративності стала справжньою художньою системою [915, с. 104]. 

Водночас учені пояснюють причини неминучих візуально-стильових 

трансформацій у мистецтві європейського модерну впливом японської 

ксилографії укійо-е на творчість О. Бердслі, Ф. Валлоттона, Д. Енсора, Ґ. Клімта, 

К. Моне, Е. Мунка, К. Піссарро, О. Редона, з-поміж яких представники 

постімпресіонізму ‒ В. ван Ґоґ, П. Ґоґен, П. Сіньяк, Ж. Сера, А. де Тулуз-Лотрек 

– посідають помітне місце [745, с. 13–21; 917, с. 32]. 

Жанр укійо-е формувався в японському мистецтві впродовж XVII –XIX 

століть, а термін походив від буддистських уявлень про швидкоплинний світ 

«неістинного». «Із часом це філософське поняття отримало інше тлумачення – 

“світ повсякденного буття”. У міській культурі періоду Токуґава словом “укійо-

е” почали називати світ задоволень і розваг, світ безтурботного життя і земних 

радощів. Тому центральною темою гравюри укійо-е стало зображення красунь з 

так званих веселих кварталів», – пояснює авторитетний японознавець 

М. Успенський [742, с. 1]. 

Найочевидніше вплив розважальних сюжетів укійо-е проявився у 

творчості А. де Тулуз-Лотрека. Почуття неповноцінності від власних фізичних 

вад постімпресіоніст, як відомо, компенсував, змальовуючи епатажні сцени з 

богемного життя паризьких будинків розпусти [917, с. 32]. Позаяк у японському 

мистецтві ніколи не існувало значних цензурних утисків до змалювання 

еротичних і порнографічних сцен, це відобразилося в тематичному репертуарі 

укійо-е [1051]. Відверті сюжети Анрі де Тулуз-Лотрека періоду 1890-х років 

демонструють, що постімпресіоніста безпосередньо надихали еротичні сценки 

гравюри укійо-е [917, с. 37]. 

Проблему інспірацій укійо-е у творчості В. ван Ґоґа 1880-х років ґрунтовно 

висвітлено в сучасному мистецтвознавчому дискурсі. Міжнародна виставка 

«Ван Ґоґ і Японія», експонована 2018 року в амстердамському Музеї Ван Ґоґа, 

була спеціально присвячена проблемі впливу мистецтва Японії на творчість 

видатного постімпресіоніста [1209]. У просторі експозиції поряд з картинами 
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В. ван Ґоґа експонувалися японські гравюри укійо-е з його особистої збірки, 

якими було прикрашене помешкання постімпресіоніста. Відзначимо, що синтез 

європейської та японської традицій у практиці В. ван Ґоґа утворив нове 

«гібридне» мистецтво, що також стало носієм японізму для європейських 

новаторів 1900-х років [526, с. 71]. Зокрема, українські колористи здебільшого 

сприймали формальні засади укійо-е саме через такий адаптований вимір 

вторинних аспірацій, що буде проаналізовано далі. 

За спостереженнями вчених, сюжетну іконографію епохи модерну часто 

пов’язували з культом стихій та ідеєю одухотворення природи [639, с. 30]. 

«Постімпресіонізм виник з рішучого виходу поза межі інтимного, зі 

світосприйняття, яке одухотворює природу, з відновлення прав Космосу», – 

зауважує В. Прокоф’єв [605, с. 18]. Аналізуючи творчу інтерпретацію 

П. Сезанна, В. Прокоф’єв констатує суттєве відхилення від європейських правил 

відтворення натури: «“Нежива” природа оживає або, точніше, проявляє свої 

приховані сили – невидиму оку могутність геологічних нашарувань» [605, с. 18–

20]. 

Поглиблюючи думку науковця, зауважимо, що ірраціональне сезаннівське 

сприйняття самостійно наблизилося до ідей, які побутували в японських 

віруваннях синтоїзму. «Саме це збагачення видимого світу певною “життєвою 

силою”, його “одухотворення” підготувало виникнення доби модерну», – 

підкреслює Д. Сараб’янов [639, с. 29]. Підсумовуючи спостереження вчених, 

доходимо висновку, що увага художників модерну до теми одухотворення 

природи, зокрема в практиці окремих постімпресіоністів, мотивована низкою 

аргументів: митець психологічно захищався від наступу цивілізації [745, с. 12; 

915, с. 124]; тенденція одухотворення природних явищ в унісон перегукувалася 

з віруваннями синтоїзму [696, с. 6–9; 745, с. 65]; прогресивні гасла «філософії 

життя» актуалізували проблему стихійної непередбачуваності буття, яку можна 

було осягнути лише через творчу інтуїцію [639, с. 51]. 

Узагальнюючи спостереження про впливи японського мистецтва на 

творчість французьких постімпресіоністів, доходимо висновку, що засади 
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елегантної простоти в усьому поступово стали нормою для епохи модерну, 

незворотно змінивши смаки загалу наступного століття. Японське мистецтво не 

копіювало природу, а узагальнювало враження до символічного вислову. Воно 

не спокушалося плодами об’єктивної дзеркальної подібності, а підсумовувало 

враження на основі суб’єктивних висновків. З точки зору образотворчих 

метаморфоз другої половини та кінця XIX століття епоха модерну відкрила 

європейцям феномен інтроспективного бачення світу (іл. А 1) [526, с. 73]. І цей 

погляд, що був спрямований до середини явищ, спричинив суспільне прозріння, 

змінивши на межі XIX – XX століть мету й завдання мистецтва, яке припинило 

вдовольнятися аргументами зовнішньої подібності. Таке усвідомлення проблеми 

художньої творчості зумовило появу нових засобів візуалізації. 

 

2.2 Формування антиакадемічних тенденцій у європейських мистецьких 

середовищах у останній чверті XIX століття2 

Вагомим аргументом сучасних досліджень з історії мистецтва є розуміння 

того, що поновлення культурних традицій нації відбувається в органічній 

взаємодії з ходом державної історії. У мистецтвознавчому дискурсі XXI століття 

неодноразово зазначали, що образотворчі реформи ар нуво оптимізувалися 

внаслідок змін політичного курсу Франції 1870-х років [745, с. 9, 73; 870, с. 10; 

951, с. 20–35; 512, с. 68–77]. Демократизацію суспільних поглядів науковці 

пов’язують із занепадом Другої імперії. «Міфологізація візуальних образів 

відбувалася під тягарем історії, на тлі Третьої Республіки і реконструкції після 

краху 1870 року у Франко-прусській війні», – вказує британський дослідник 

Р. Томсон [1001, с. 367]. Реформи культурних традицій 1870-х років 

 
2 У підрозділі 2.2 використані наші публікації: «Культурогенна специфіка французького 
постімпресіонізму на тлі епохи модерн (до проблем асиміляції постімпресіонізму в мистецтві 
України ХХ – ХХІ століть)» [512], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» 
[526, с. 33–73], «Традиції формального образотворення Японії у практиці французьких 
постімпресіоністів 1880–1890-х років (до проблем асиміляції постімпресіонізму в мистецтві 
України ХХ – ХХІ століть) [548]. 
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мистецтвознавці мотивують зміною громадських смаків, актуалізованих новими 

запитами революційного часу [745, с. 74; 870, с. 7; 1001, с. 367]. 

Цей вектор досліджень представлено напрацюваннями Р. Бреттелла [870], 

Р. Томсона [1001], Ґ. Фар-Беккер [745]. У розвідках останнього десятиліття 

підкреслено, що революційно-республіканські настрої 1870-х змінилися 

радикально-анархічними переконаннями 1890-х, а демократичне державне 

самоврядування сучасники пов’язували з політичною свободою анархічного 

самоуправління [951, с. 35]. На думку Р. Томсона, очевидним прикладом 

громадсько-анархічної рефлексії є неоімпресіоністичне малярство П. Сіньяка 

[1276], що віддзеркалює радикальні погляди французьких художників-новаторів 

1890-х років [1001, с. 368]. Тож позбавлення культурних пут позитивізму 

резонувало із суспільним переусвідомленням громадської ролі мистецтва [512, 

с. 70]. 

Щодо взаємозв’язку між реформуванням суспільних поглядів і новими 

можливостями образотворення науковці висловлюють гіпотезу, що 

найпрогресивніші представники французького мистецтва своєчасно відчули 

потенційну силу ідеологічного впливу художньої метафори на громадськість. 

«Тоді, коли ми камінь за каменем будуємо республіканську споруду, вважаємо, 

що мистецтво має продемонструвати своє нове вбрання», – за висновками 

Р. Томсона в цьому гаслі Філіппа Бурті найвиразніше втілилися тогочасні 

суспільні очікування [1001, с. 369]. Мотивуючи зміни візуальних стандартів 

нагальними потребами революції, шотландський дослідник доходить висновку, 

що сюжет будівництва та образ будівничого набули символічно-метафоричного 

значення в мистецтві 1880-х років [1001, с. 380]. 

Демократичні дискусії республіканських активістів безпосередньо 

впливали на настрої французьких художників-новаторів. У своїй теоретичній 

праці «Від Ежена Делакруа до неоімпресіоністів» (1889) [992] П. Сіньяк одним з 

перших порушив питання «моральності» нового французького живопису: 

«Дослідження моральної ролі кольору в малярстві Делакруа потребує глибокого 

вивчення» [992, с. 39]. При ознайомленні зі згаданою працею стає зрозумілим: 
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анархічні погляди П. Сіньяка були позначені певним присмаком утопії та 

ґрунтувалися на переконаннях, що новітнє мистецтво має виступити в статусі 

морального каталізатора громади, унаслідок чого «гармонія в мистецтві 

забезпечить загальну злагодженість у суспільстві» [992, с. 42]. 

Утопічно-анархічні ідеали П. Сіньяка віддзеркалювали погляди цілого 

покоління митців, мотивованих ідеєю всеохопної свободи [512, с. 71]. У цьому 

ракурсі ідеї французьких художників-новаторів наближаються до ваґнерівського 

світосприйняття «Gesamtkunstwerk», природа якого передбачала суспільно-

перетворювальний ефект. «Але ніколи мистецтво не було вільним вираженням 

вільного суспільства, бо справжнє мистецтво є вищою свободою і його може 

проголошувати тільки вища свобода; воно не сумісне із жодною владою, із 

жодним авторитетом – одним словом, із жодною антихудожньою метою», – 

проголошував Р. Ваґнер [67, с. 112]. 

Рівночасно ідеологічний пафос республіканської Франції стверджувався 

на тлі інтенсивного піднесення НТР: «Для того, щоб схилити новий клас до 

купівель, потрібно було створити привабливу ситуацію для огляду й реклами 

продукції», – вказано в інтернет-виданні «Майстер плаката: Ж. Шере, А. Муха 

(1860–1939) та нове мистецтво реклами» [1244]. Як згадано раніше, від 1851 року 

регулярно відбувалися Всесвітні промислові виставки [902, с. 3–23]. Поряд з 

новенькими фешенебельними автомобілями почали експонувати мистецькі 

твори й антикваріат, що поступово змінювало ментальність аудиторії. Процес 

суспільної демократизації культури, яка в той історичний період 

перероджувалась у масову, полягав у тому, що новітнє мистецтво, відмовившись 

від престижних музейних мурів, стало доступним широким верствам населення 

[512, с. 71]. Актуалізувалась суспільна потреба в оновленні образотворчих 

традицій, що відповідно реагували на запити середніх верств населення, які 

французький кераміст і гутник Е. Ґаллє назвав «мистецтвом для всіх» [999, с. 

260]. 

Актуалізована потреба в розширенні національних ринків збуту своєю 

чергою спричинила необхідність у ефективній рекламі товарів, прискоривши 
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спрощення візуальних образів рекламного мистецтва. Піонерами французького 

плаката ар нуво мистецтвознавці зазвичай називають графіка Ж. Шере [882, с. 

44], художника Е. Ґрассе [916, с. 48], чеського живописця А.  Муху [955], а також 

прибічників постімпресіонізму різних поколінь: П. Боннара [410, с. 183], 

П. Сіньяка [1001, с. 388], А.  де Тулуз-Лотрека [916, с. 59] та інших [576, с. 210]. 

У сучасних мистецтвознавчих дослідженнях неодноразово підкреслюють, що 

тенденція використання живописних прийомів у графіці, а графічних засобів ‒ у 

малярстві є показовою для образотворення доби модерну [669, с. 178; 955, с. 33; 

974, с. 75]. «У живописних картинах цього періоду гостро відчутний вплив 

мистецтва плаката», – підтверджує знаний німецько-британський історик 

мистецтв Н. Певзнер [974, с. 74]. 

Важливо пам’ятати, що в дизайнерсько-ремісничих колах Англії 

поширення НТР мало протилежні наслідки [303, с. 125]. Однією з причин 

виникнення Руху мистецтв і ремесел 1880 року була реакція на індустріалізацію 

ХІХ століття, позаяк сформувалася суспільна думка, що масове виробництво 

призводить до погіршення якості товарів [814, с. 8]. Тому, на відміну від 

французьких ініціатив, піонери англійського дизайнерського руху О. П’юджин 

[1262], Дж. Раскін [1269], В. Морріс [1095] орієнтувалися на створення 

недешевої «рукотворної» продукції [745, с. 71]. 

Утвердження прогресивних ідей Дж. Раскіна не обмежилося теренами 

ремесел і дизайну. Зокрема, В. Гофманн констатує, що геній Дж. Раскіна 

передбачив «перехід від рецептивно-дескриптивного натуралізму до 

сугестивного “імпресіонізму”» ще 1857 року, за понад десятиліття до 

виникнення французького імпресіонізму [771, с. 71, 126, 133, 136, 140, 147, 174]. 

За поясненнями Дж. Раскіна, згаданий процес «переходу» мав здійснюватися 

завдяки «confused modes of execution», що можна витлумачити як «хитросплетені 

режими виконання» [770, с. 126; 512, с. 72]. 

Водночас мистецтвознавці наголошують, що завдяки високоідейним 

ініціативам Дж. Раскіна, які спричинили піднесення ремісництва на всьому 

європейському континенті, в останній чверті XIX століття нівелювалася різниця 
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між художнім і ужитковим мистецтвом [745, с. 10]. «Естетичне повстання» 

Дж. Раскіна та його соратника В. Морріса знайшло прихильників у всіх 

європейських державах, відзначають мистецтвознавці [814, с. 8; 974, с. 62; 512, 

с. 73]. На переконання Р. Фрая, метою оновлення образотворчих стандартів у 

практиці постімпресіоністів став спротив проти міщанських смаків: «[…] новий 

рух у мистецтві не зосереджує увагу на тематичних варіаціях, а має на увазі 

перегляд художньої мети, а також практичних методів пластичної візуалізації. 

[…] Вони [постімпресіоністи] не пориваються копіювати форму, а створюють її; 

не імітують життя, а знаходять його еквівалент» [1216, с. 157]. 

Як відомо, інтернаціональному обміну ідеями межі XIX – XX століть 

протегувало розширення масштабів міжнародної комунікації, що спричинило 

форсоване поширення європейських соціогуманітарних знань за межі локально-

географічних ареалів [713, с. 17]. У дослідженнях, присвячених мистецтву 

модерну, як правило, наголошено, що інтернаціональному обміну 

прогресивними інтелектуальними гаслами сприяла тогочасна мода на видання 

художніх часописів [669, с. 5]. Серед авторитетних міжнародних видань межі 

XIX – XX століть у сучасній науковій літературі найчастіше згадують: 

а) французький журнал братів Натансон «La Revue Blanche» (1891), що був 

видавничим органом групи «Набі» [639, с. 124; 958, с. 189]; 

б) бельгійський часопис «Van Nu en Strakes» (1895) [745, с. 419]; 

в) англійські видання: «Yellow Book» (1894), «The Studio» (1896), «The 

Savoy» (1896–1898) [639, с. 124; 958, с. 189]; 

г) німецькі видання: берлінські часописи «Pan» (1895) і «Die Insel» (1899), 

мюнхенські щотижневики «Jugend» і«Simplicissimus» (1896) і дармштадтський 

журнал «Deutsche Kunst und Decoration» (1897) [639, с. 124; 958, с. 189]; 

ґ) віденський часопис «Ver sacrum» (1898–1903) [958, с. 189]; 

д) варшавське видання «Chimera» (1901–1907) [639, с. 124]; 

е) барселонський журнал «Joventut» (1900–1903) [745, с. 419]; 
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є) петербурзький журнал «Мир искусства» (1898) [639, с. 124], що 

цілеспрямовано пропагував досягнення європейського мистецтва й філософської 

думки [639, с. 124]. 

Щодо наукових гіпотез про можливі впливи НТР на піднесення 

образотворчого мистецтва межі XIX – XX століть виділимо кілька провідних 

тенденцій. Представники першої – мотивують свої аргументи винятково 

історико-документальним кутом зору, фіксуючи конкретні технічні новинки, які 

позначилися на розвитку певних сегментів мистецького процесу [512, с. 73]. У 

цьому ракурсі на увагу заслуговують наукові реляції Ґ. Фар-Беккер, у яких, 

зокрема, вказано, що розвою природничої іконографії в епоху модерну не в 

останню чергу посприяло вдосконалення технічних можливостей мікроскопа 

[745, с. 12], а поміж першорядних причин форсованого піднесення плаката 

названо вдосконалення поліграфічних технологій до можливостей тиражування 

1868 року та винайдення кольорової літографії 1879-го [745, с. 91]. 

Представники другої тенденції будують свої гіпотези згідно з 

ірраціонально-суб’єктивними чинниками дискурсу. У цьому ракурсі 

оригінальними є погляди американського авторитетного знавця модерну та 

символізму Дж. Боулта, який доходить висновку, що впровадження технічних 

новацій у побут митці сприйняли наче символічну метаморфозу: електрику 

ототожнювали з неземним світлом; автомобіль перевернув уявлення людства 

про швидкість, напрям і перспективу; грамофон відроджував голоси померлих 

людей; телефон долав простір [870, с. 133–141]. Отож, на думку науковця, 

винаходи прогресу метафорично наближали символістів до казкових мрій – 

подужати час і простір, щоби перейти в інакший, досконалий вимір [870, с. 141]. 

Поборники третьої тенденції не вбачають значного впливу технічного 

прогресу на мистецтво межі XIX – XX століть: «Більш безпосередній вплив на 

становлення й піднесення нового художнього стилю модерну справили різні 

новітні філософські системи та концепції», – коментує Д. Сараб’янов [639, с. 28]. 

На думку вчених, фронтальній переорієнтації громадських поглядів межі XIX – 

XX століть протегувало поширення наукових доктрин, антитетичних до 
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позитивізму [713, с. 160; 526, с. 41; 500, с. 58]. Нові ідеї, пройняті трагічними 

проблемами людської моралі, що в метафоричний спосіб викривали 

протиборство добра і зла у вимірах людської екзистенції та всупереч 

натуралізму, розкривали ірраціональну картину світу. «Діалектична структура 

сучасного погляду на мистецтво й сучасну цивілізацію потребувала противаги 

натуралізму і його відгалуженню – імпресіонізму», – підкреслює Р. Бреттелл 

[870, с. 19]. 

Назріле банкрутство позитивістських доктрин гостро критикували 

представники європейської інтелігенції, зокрема, поширене гасло «культуру 

Нового часу слід вважати основним досягненням цивілізації» піддали критиці 

Л. Толстой і Ф. Ніцше [713, с. 160]. З ім’ям німецького мислителя пов’язане 

поширення ніцшеанства на теренах Франції. Його прогресивні ідеї втілилися в 

праці «По той бік добра і зла. Прелюдія до філософії майбутнього» (1883–1886). 

[455, с. 11]. Російська вчена Т. Румянцева підкреслює значення ніцшеанських 

ідей, що стали преамбулою для новітньої культурно-філософської орієнтації 

[632, с. 692]. На думку німецького філософа-ідеаліста В. Віндельбанда, ідея 

цілковитого індивідуалізму досягла найвищого соціального градуса в тезах 

Ф. Ніцше про відносність усіх моральних цінностей: «Бунт безмежного 

індивідуалізму досягає своєї вищої точки в утвердженні відносності всіх 

цінностей» [80, с. 489]. У наукових джерелах висловлюють думку, що ідеї 

ніцшеанства надихали французьких художників-новаторів, зокрема наближених 

до кіл неоімпресіоністів і постімпресіоністів [977, с. 79]. Р. Фрай зауважив, що 

творчі шукання постімпресіоністів були мотивовані невдоволенням суспільними 

нормами фальшивої міщанської моралі [1216, с. 157]. Акцентуючи на назрілій 

необхідності ревізії моральних цінностей, постімпресіоністи своєю творчістю 

протиставляли незаанґажоване світобачення будь-яким нормам художньої 

цензури й офіційному контролю на теренах мистецтва [526, с. 43]. Активізація 

діяльності майбутніх постімпресіоністів історично припала на декаду 1880–

1890-х років, коли позиції позитивізму почали втрачати суспільну значущість: 
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«Саме тоді виникають ті явища, які пізніше будуть об’єднані розпливчастим 

терміном “постімпресіонізм”», – коментує Д. Сараб’янов [639, с. 94]. 

Опрацювання класичних теорій XX століття, присвячених французькому 

живопису 1870–1890-х років, і гіпотез останнього двадцятиліття засвідчило, що 

формування світоглядних засад постімпресіонізму науковці пов’язують з низкою 

історичних факторів: форсований розвиток НТР [713, с. 7; 745, с. 73]; 

пожвавлення міжнародної комунікації, що створило передумови для 

культурного обміну ідеями [639, с. 124; 745, с. 36; 902, с. 23]; прогрес точних і 

гуманітарних наук [713, с. 221; 745, с. 7]; оновлення філософської думки й 

літератури [1045; 221, с. 171; 713, с. 220; 906, с. 15; 974, с. 33]; емансипація 

суспільних поглядів [745, с. 9; 870, с. 8; 1216, с. 191–195; 951, с. 35]. 

Узагальнено розглянувши особливості мистецького дискурсу ар нуво 

1870–1890-х років, на тлі якого відбувалося утвердження французького 

постімпресіонізму, доходимо висновку, що нагальна потреба в реформуванні 

художніх традицій була зумовлена історичними змінами соціополітичного ладу 

[1001, с. 367]. Форсований розвиток НТР створив об’єктивні передумови для 

демократизації суспільних запитів, змінивши уявлення сучасників про ієрархію 

художніх «замовлень», а також про громадсько-суспільний статус мистецтва. 

Загальноєвропейська криза позитивізму 1880-х років змінила мету й завдання 

образотворчого мистецтва в протилежному до вимог реалізму напрямі. 

Натуралістичні уроки імпресіоністів 1870-х років у 1880-ті поглибили їхні 

раціонально умотивовані наступники – неоімпресіоністи, а в середині 1900-х 

років переглянули ірраціонально налаштовані постімпресіоністи. Об'єднавчим 

лейтмотивом мистецтвознавчих теорій є твердження, що панівним законом часу 

стала ідея краси, яку сучасники нерозривно пов’язували з відчуттям 

декоративності [745, с. 11; 906, с. 11–20; 915, с. 173]. Формальна самодостатність 

колірних форм почала домінувати над оповідальним сюжетом, визначивши 

наступні перспективи розвою дизайну. Збагнувши, що формальне мистецтво 

постімпресіоністів є «переходом» від живопису до дизайну, Р. Фрай назвав свою 

працю «Візія і дизайн». Нова необтяжлива естетика ар нуво закріпилася на 
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підґрунті зростання масового виробництва, визначивши візуальні стандарти 

реклами XX століття [745, с. 74]. 

 

2.3 Синтез мистецтв як джерело постімпресіоністичного міфотворення3 

Як відомо, зародження антиреалістичних тенденцій у добу модерну, 

зокрема й постімпресіонізму, відбувалось на тлі наростання агресії 

індустріальної цивілізації щодо індивідуальності, яка дедалі більше почувалася 

беззахисною [501, с. 38]. Як відзначають науковці, назріла соціогуманітарна 

криза межі XIX – XX століть зумовила відчуття «прірви» між суспільством, 

культурою та індивідом [501, с. 38]. В історії мистецтва аналогічна 

соціокультурна кризова рефлексія була спричинена конфліктом між 

напівфеодальним ладом Німеччини 1790–1840-х років і новими буржуазно-

економічними формаціями, що тоді тільки-но починали зароджуватися в надрах 

феодального суспільства [132, с. 9; 501, с. 38]. Суспільний дисбаланс, що виник, 

компенсували звернення індивіда до внутрішнього світу релігійних переконань, 

які існували в позачасовому уявному вимірі [501, с. 38]. Як відомо, ці специфічні 

обставини стали передумовою для започаткування феномену німецького 

романтизму, що найвиразніше реалізувався в практиці єнських мислителів 1795–

1805-х років, які передбачили виникнення ідеї синтезу мистецтв [41, с. 7; 132, с. 

129; 432, с. 11; 501, с. 39]. 

Оскільки німецькі романтики звернулися до ідеї синтезу мистецтв 

унаслідок соціокультурної кризи, у науковій літературі його понятійний статус 

визначають як тип «кризового мислення» [432, с. 12]. У процесі глобальних 

метаморфоз рубікону XIX – XX століть рецидив «кризового мислення» 

поновився на новому історичному витку, виразно проявившись у філософській 

праці Освальда Шпенґлера «Присмерк Європи» (1918) [995]. Тож проаналізуємо 

 
3 У підрозділі 2.3 використані наші публікації: «Ідея синтезу мистецтв як історико-культурне 
підґрунтя концептуальних засад постімпресіонізму» [501], «Постімпресіонізм в українському 
живописі ХХ століття» [526, с. 33–46].  
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єнську інтерпретацію синтезу мистецтв, що, за висновками науковців, 

«визначила майбутні конфігурації ваґнерівського поняття Gesamtkunstwerk» 

[231, с. 10], ставши культурогенним підґрунтям у діяльності французьких 

символістів 1880-х, а через них і постімпресіоністів [501, с. 39]. 

Духовні світи німецького романтизму формувалися в системі етико-

моральних ідеалів непересічних мислителів: поета Новаліса [1252], драматурга 

Л. Тіка [1284], філософів Ф. Гельдерліна [1229], Ф. Шеллінґа [810], 

Ф. Шлейєрмахера [1273] і Й. Фіхте [1212], братів-філологів А. Шлеґеля [1271] і 

Ф. Шлеґеля [1272] та інших [501, с. 39]. Авторитетна дослідниця синтезу 

мистецтв О. Муріна зауважила, що взаємопроникнення різних сфер культури 

(філософії, літератури, музики, мистецтва, науки) розсунуло масштаби процесу 

до всеохопного утопічного вчення про «всекультуру»: «Мрія про синтез 

мистецтв, як бачимо, базувалася в них [єнських романтиків] на синестезії, що 

руйнує межі між окремими мистецтвами в процесі сприйняття» [432, с. 9]. 

За висновками австрійських учених Х. Бірхольца, Н. Кірхбергера, 

П. Пранджа та К. Шолл, різні конфесії християнства в Німеччині створили 

передумови для різних інтерпретацій німецького романтизму 1790–1840-х років 

[1042, с. 5; 501, с. 39]. Релігійні переживання художники почали втілювати у 

вигляді алегорій. Взірцем згаданих теорій є, зокрема, твори К. Фрідріха [1214], 

Ф. Рунґе [1268], К. Блехена [1189], що експонувалися на виставці «Світи 

романтизму» у віденській Галереї Альбертіна (13.11.2015–28.2.2016) [501, с. 39; 

1012]. Принципи алегоричного уподібнення найбільш очевидно використовував 

Ф. Рунґе, творчість якого німецькі мистецтвознавці зараховують до 

«протестантського» романтизму [1012, с. 214–223]. Дослідження його малюнків 

з мотивом лілії показало, що художні алегорії «світла» й «просвітленості» 

Ф. Рунґе відтворював через звернення до полісемічних натяків: «Світло лілії – 

лілія світла» (1809) з Граверного кабінету Гамбурґер Кунстгалле; «Два ельфи, які 

ширяють над лілією» (1809) з Граверного кабінету Національного музею в 

Берліні; у серії графічних творів «Чотири пори доби» (1802–1807): «Ранок», 
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«День», «Вечір», «Ніч» – з Граверного кабінету віденської Галереї Альбертіна 

[501, с. 39]. 

Запроваджені єнськими романтиками прийоми алегоричного уподібнення 

стали дороговказом у мистецтві ар нуво. Зокрема, про вплив ідей Ф. Рунґе 1800-

х на смаки європейських піонерів доби модерну зазначає Ґ. Фар-Беккер [745, с. 

15]. Ідеалізоване бачення німецьких романтиків, зокрема й Ф. Рунґе, 

формувалося під впливом праці Ф. Шеллінґа «Система трансцендентального 

ідеалізму» (1800), що користувалася популярністю в колі німецьких 

інтелектуалів [810, с. 6; 501, с. 39]. Н. Берковський підкреслює, що емпіричну 

дійсність єнські романтики сприймали тільки як «шлях до храму», а не як 

фінальну мету маршруту: «Природу розглядали ніби протокультуру, немов 

царину, з якої були запозичені будівничі камені для культури» [41, с. 29]. 

Схоже ставлення до емпірики, але більш гіпертрофоване експансією НТР, 

спостерігаємо у французьких символістів і постімпресіоністів: «Ми бажаємо 

переносити розвиток символу в будь-яку епоху й навіть у царину мрії», – цитує 

гасла французьких новаторів Дж. Ревалд [977, с. 92]. Тож погляд на природу 

речей під суб’єктивно-ірраціональним кутом зору був виплеканий ідеалами 

романтизму [501, с. 39]. Побіжно сучасні науковці відзначають, що внаслідок 

індустріального тиску на межі XIX – XX століть окреслився контрпроцес 

повернення до природи та гуманітарних настроїв минулих епох [501, с. 39; 639, 

с. 41]. Отже, увага французьких постімпресіоністів 1890-х років до ідей синтезу 

мистецтв і ваґнерівської теорії про Gesamtkunstwerk актуалізувалася в контексті 

назрілих потреб новітньої культурної доби модерну [501, с. 39]. 

Одним з прикладів історичного діалогу з культурним минулим, на нашу 

думку, є алегорія «Аврора» (1809) Ф. Рунґе, образ якої на століття випереджає 

естетичні уявлення доби модерну про природу фемінності [501, с. 39]. З одного 

боку, для неї не чуже все земне, але водночас художня інтерпретація набуває 

полісемічних ознак, що породжують асоціації із символічною образністю стихії, 

природи, культури, цивілізації, революції та прогресу [501, с. 40]. Народжений 

Ф. Рунґе неотип балансує між романтичним світосприйняттям алегорії та 
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символу: «Той спосіб зображення, у якому загальне позначає особливе або в 

якому особливе сприймають через загальне, є схематизмом. Той самий спосіб 

зображення, у якому особливе позначає загальне або в якому загальне 

сприймають через особливе, є алегорією. Синтез того й іншого, де ані загальне 

не позначає особливого, ані особливе не означає загального, але де й те, й інше 

абсолютно єдині, є символом», – поснює Ф. Шеллінґ процес метаморфози 

алегорії в символ у праці «Філософія мистецтва» (1859) [501, с. 40]. 

Оскільки німецькі романтики присвятили себе пошукам універсальних 

шляхів подолання прірви поміж світом мистецтва й деестетизованою 

реальністю, їхні прагнення до абсолютного інтегруються у вимір художнього 

міфотворення [501, с. 40]. «Невипадково визначальною ланкою в теорії 

романтиків є поняття міфу, що як прототип художньої творчості не байдужий до 

синтетичної природи мистецтва», – підкреслює О. Муріна [432, с. 15]. Тому 

алегорію «Аврори» Ф. Рунґе можна інтерпретувати як візуально сформульовану 

ідею-утопію про гармонійну цивілізацію майбутнього [501, с. 40]. Крім того, 

міфологічний образ ідеального соціального устрою був сформований у 

соціально-історичній концепції Ф. Гельдерліна [1229], а саме ‒ у його 

Тюбінгенських гімнах [132, с. 32–33; 501, с. 40]. Отож, проблема пошуку 

універсальної моделі суспільного буття була популярна в різних галузях 

гуманітарного дискурсу того часу [501, с. 40]. Утім, у сучасних наукових 

дослідженнях підкреслюють, що осмислення проблем синтезу як джерела 

художнього пізнання найвиразніше виявилося в теоріях філософів-ідеалістів 

Ф. фон Шеллінґа і Ф. фон Шлеґеля [231, с. 10; 501, с. 40]. 

За Н. Берковським, філософське бачення природи у Ф. Шеллінґа 

наближалося до всеохопного універсального вчення, домінантою якого була 

міфологія – неодмінна передумова й первинна матерія будь-якого мистецтва [41, 

с. 15; 501, с. 40]. Теорія Ф. Шеллінґа ґрунтувалася на уявленнях, що міфологія і 

мистецтво, народжене нею, спроможні нейтралізувати протиріччя між 

суспільством і природою, між реальним й ідеальним, між матеріальним і 

духовним. Розкриваючи призначення мистецтва, Ф. Шеллінґ доходить висновку: 
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«Конструювати мистецтво – означає окреслити його місце в універсумі. 

Визначення цього місця і є єдиною дефініцією мистецтва» [501, с. 40; 810, с. 72]. 

За Ф. Шеллінґом і Ф. Шлеґелем, єднання різних видів мистецтва завдяки синтезу 

мистецтв слугувало тим універсальним культурним феноменом, що був здатний 

подолати антагонізм між індивідом і соціумом [501, с. 40]. «Єдність абсолюту як 

тотожність об’єктивного та суб’єктивного у Ф. Шеллінґа й нескінченне світове 

“я” у Ф. Шлеґеля екстраполюються на мистецтво», – виявляє спільні погляди 

філософських концептів О. Іванова [231, с. 11]. 

Натомість філософське розуміння Ф. Шлеґеля не вдовольнялося ідеєю 

взаємопроникнення різних видів мистецтва, а передбачило суголосність 

свідомості митця з можливістю поєднати в художньому вимірі досвід актора та 

глядача: «Як наслідок, мислителі звернулися до античного драматичного 

мистецтва. Сучасну оперу (у Шеллінґа) і роман (у Шлеґеля) пропонують як 

альтернативні жанри синтетичного витвору мистецтва [501, с. 40]. Так 

пояснювали природу художньої свідомості. Ця свідомість одночасно 

розгорталася і у вимір універсуму, з усією складністю його внутрішніх зв’язків, 

й індивідуального осягнення, що (сумарно) визначило структуру і зміст твору», 

– коментує мотивації мислителів О. Іванова [231, с. 11; 501, с. 40]. 

Аналогічні трансформації творчої свідомості спостерігаємо в практиці 

французьких постімпресіоністів 1900-х років [501, с. 40]. Усвідомлюючи 

трагедію мистецтва, особистості й суспільства, митці зламу XIX – XX століть 

шукали новітні ідеали в культурній пам’яті минулих епох, розсуваючи часо-

просторові межі творчості [501, с. 40]. «Європейські художники стилю модерну 

в процесі поглиблення “культурної пам’яті” розширили географічні межі своїх 

контактів з культурами попередніх епох», – стверджує Д. Сараб’янов [639, с. 41]. 

«Особливе значення для подальшого формування теорії синтезу мала та 

обставина, що романтики відмовилися від алегоричного розуміння міфу на 

користь його символічного тлумачення», – доходить висновку О. Муріна [432, с. 

15]. 
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Зазначимо, що алегорія римської богині світанку в інтерпретаціях Ф. Рунґе 

увійшла до історії мистецтва як пророче знамення майбутньої динамічної ери 

модерну й символізму [501, с. 40]. Дугоподібні кучері «Аврори», що хвилями 

спадають на її рамена та стан, випереджають художньо-стильові ліміти 

арабескових стилізацій жіночої зачіски, які стали характерною деталлю 

декоративно-формального оздоблення в добу модерну [501, с. 40]. «Цей мотив 

з’явився у творчості багатьох художників доби модерну, які знайшли в ньому 

певне фемінізуюче втілення принципу орнаментальності, притаманного 

мистецтву нового стилю», – коментує Ґ. Фар-Беккер [745, с. 85]. Водночас 

невимушена природна постава та велич «Аврори» перейшли в спадок 

символічно оформленим архетипам «femina» нового часу: «Жеродель» (1890) і 

«Парижанці» (1896) Ж. Шере, «Чарівниці з павою» (1901) Ф. Вольферса, «Весні» 

(1896) і«Природі» (1899–1900) А. Мухи, образу Музи у творі Е. Ґрассе 

«Мистецтво малювання» (1894–1895), урочисто-архаїчним героїням П. Ґоґена та 

позачасовим метафорам купальниць П. Сезанна [501, с. 40]. 

Осмисливши синтез мистецтв як квінтесенцію будь-якої творчості, 

німецькі романтики протиставили свій метод художнього узагальнення 

«розмежувальним лімітам прогресу, розвиток якого спирається на фахову 

спеціалізацію окремих галузей», – підкреслює О. Муріна [432, с. 13]. На думку 

мистецтвознавців, саме в цьому виявилася історична велич німецьких 

романтиків, які упродовж 1780–1840-х не змогли реалізуватися, тому що за 

феодального устрою ще не сформувалися демократичні уявлення про людину як 

незалежну індивідуальність [132, с. 45; 501, с. 41]. Але їхні ідеї про синтез 

мистецтв визначили потреби майбутньої доби модерну, ставши концептуальною 

прелюдією для неї [501, с. 41]. 

Після завершення доби німецького романтизму, у 1840–1850-х роках, 

ілюзії єнських мислителів теоретично обґрунтував Р. Ваґнер у вченні про 

Gesamtkunstwerk [432, с. 13; 501, с. 41]. Як пояснює композитор, у цій теорії 

акумулювалися його уявлення про музичну драму як про синтетичний продукт: 

«Вищою формою мистецтва є драма: вона може досягти свого граничного 
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розвитку в тому випадку, якщо кожен вид мистецтва буде наявний у ній у своєму 

максимальному розвитку» [67, с. 237]. 

Як зазначає О. Іванова: «Gesamtkunstwerk, увібравши в себе ідеї єдності й 

синтезу представників німецької класичної філософії та літератури, а також 

єнського романтизму, концептуально обґрунтував Р. Ваґнер у теоретичних 

працях “Мистецтво і революція”, “Твори мистецтва майбутнього”, “Опера і 

драма”» [231, с. 13]. Видатний російський мислитель О. Лосєв висловив гіпотезу, 

що, на думку Р. Ваґнера, увесь попередній розвиток культури слугував 

історичним підґрунтям для універсального синтезу майбутніх епох, що згодом 

мав замінити роз’єднані галузі мистецтва [67, с. 142–262; 501, с. 41].  

Зрештою, прогресивні настрої часу були суголосні у твердженні, що 

суб’єктивна й візуально неоформлена уява митця мала отримати конкретний 

вигляд, що актуалізувало питання про залучення потенційних можливостей 

синтезу мистецтв [526, с. 57]. «Виникнення проблеми синтезу – це для нас 

суттєвий момент, не тільки реакція на загальнокультурні потреби часу, а й 

результат розвитку культурного самоусвідомлення, що сконцентрував пам’ять 

про такі цілісні феномени, як фольклор, культура античності та середньовіччя», 

– доходить висновку О. Лосєв [372, с. 13; 501, с. 41]. Отож, омріяні уявлення про 

«універсальний» живопис проявилися в розробках авторського «синтетизму», 

зокрема художників-постімпресіоністів [526, с. 57]. 

Отже, ми зіставили такі рушійні сили творчого образотворення, як 

ідеалістично-утопічні уявлення про синтез мистецтв доби єнських романтиків 

(1790–1840) з теоретично оформленим ваґнерівським поняттям 

«Gesamtkunstwerk» (1840–1850), що, за визначенням мистецтвознавців, стали 

культурно-історичним підґрунтям для зародження синтетизму в практиці 

французьких постімпресіоністів 1887–1888-х років [501, с. 41]. У результаті 

дослідження ми дійшли висновку, що ідея синтезу мистецтв – це безперервний 

процес, природа якого ґрунтується на постійному самооновленні [526, с. 58]. На 

основі вивчення різних джерел можемо стверджувати, що ідея синтезу мистецтв 

прогресувала в контексті ідеалістичного світобачення про різні формати 
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недосяжного «універсального», а в інтерпретації Р. Ваґнера отримала «чарівну» 

суспільноперетворювальну потенцію. Самоочевидно, що ірраціонально-

казковий магнетизм Gesamtkunstwerk став соціокультурним імпульсом для 

чергових пошуків «універсального» в практиці французьких постімпресіоністів. 

 

2.4 Українське образотворче мистецтво другої половини XIX – початку XX 

століть: передумови появи постімпресіоністичного репертуару 

Вичерпаність політично-економічного устрою середини XIX століття, що 

викликала загальноєвропейську революційну кризу 1848–1849-х років – «Весну 

націй», спричинила демократизацію європейського суспільства й оновлення 

застарілої образотворчої парадигми. Рух суспільної емансипації наростав у 

контексті національного ствердження європейських народів. На українських 

землях, історично роз’єднаних адміністративно-територіальними кордонами 

чужоземних імперій, усвідомлення власної культурної ідентичності поставало в 

інтегральному зв’язку з динамікою національного опору [629, с. 789]. 

За об’єктивних історичних обставин сформувалася жертовна залежність 

українських мистецьких традицій від зовнішньополітичних умов. «Українське за 

духом професійне мистецтво перебувало в жалюгідному, коли не в латентному 

стані», – коментує М. Селівачов [655, с. 1155]. Позаяк демократичні ініціативи 

владні структури придушували, мистецька діяльність, в аванґарді з літературою, 

перетворювалася на єдину легітимну царину, де можна було компенсувати 

відсутність українського контенту в суспільстві. На відміну від світського 

мистецтва, народна творчість століттями формувалася поза увагою іноземних 

завойовників, що дало їй змогу зберегти свою автентичність. Закономірно, що 

назрілі проблеми національного самовизначення сучасники пов’язували з 

відновленням народних традицій. 

Як відзначають сучасні науковці, популяризації української культури 

сприяла діяльність фольклористів, що привернула громадську увагу до народних 

звичаїв та історії України [182, с. 15–25; 683, с. 17–27; 244, с. 10–35]. У практиці 

українських художників достовірні знання про самобутнє історичне минуле нації 



100 
 
перетворювалися на інструмент етнічного самозбереження. Сучасні вчені 

підкреслюють значення окремих праць, що утверджували український фактор у 

багатонаціональних середовищах Російської та Австро-Угорської імперій. 

Зокрема, український літературознавець М. Бондар відзначає знакові видання: 

збірник українського етнографа М. Цертелєва «Опыт собрания старинных 

малороссийских песен» (1819) [1168]; праці М. Максимовича «Малороссийские 

песни» (1827) [1087–1088], «Украинские народные песни» (1834) [1152], 

«Сборник украинских песен» (1849) [1089]; «Запорожская старина» (1833) 

етнографа І. Срезневського [1137]; «Малоросійския и червонорусскія народные 

думы и песни» (1836) українського фольклориста П. Лукашевича [1089]; «Pieśni 

polskie i ruskie ludu Galicyjskiego» (1833) В. Залеського [1028]; збірку «Ruskoie 

wesile» (1835) етнографа Й. Лозинського [1241]; «Pieśni ludu ruskiego w Galicji» 

(1839–1840) польського етнографа Ж. Паулі [58, с. 19; 968]. 

Як відзначає М. Бондар, апелювання письменників до української теми 

супроводжувалося синтезом із фольклором: «Поставши як “нова” на початку 

XIX століття, українська література синтезувала в собі здобутки народної 

(пісенно-оповідної) словесності, прислів’їв, приказок, фразеологізмів, духовно-

релігійної лірики, візантійської та вітчизняної агіографії (житія святих), 

перекладних повістей, проповідей, староукраїнських полемічних трактатів, 

бурлескних віршів доби бароко, послань, написаних у ключі примітивного 

реалізму й бурлеску, літописів, щоденників і подорожніх записів» [58, с. 14]. 

Від другої половини XIX століття аналогічні процеси відбуваються в 

царині українського образотворчого мистецтва. Прихильністю до української 

теми перейняті творчі пошуки художників з різних мистецьких осередків 

України: М. Брянського, Л. Жемчужникова, О. Ківшенка, Т. Копистинського, 

В. Маковського, М. Маковського, В. Орловського, О. Сластьона, І. Соколова, 

П. Мартиновича, М. Пимоненка, Х. Платонова, К. Трутовського, 

К. Устияновича та інших. Дійсність, відтворена живописцями в ракурсі 

національної зацікавленості, підживлювала художній зміст елементами синтезу. 
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Унаслідок цього сюжети з реального життя синтезувалися з 

міфопоетичними уявленнями художників про українські звичаї та обряди 

(І. Соколов «Ніч на Івана Купала», 1856). Іміджеву репрезентацію легендарних 

історичних постатей митці почали глобалізувати до масштабів позачасового 

символу національного пророка (К. Устиянович «Тарас Шевченко на засланні», 

1880). Нерідко художники переходили від емпіричних вражень про український 

краєвид до узагальнених метафор (В. Орловський «Затишшя», 1890). Попередня 

доба романтизму, що концептуально передбачала ірраціонально-суб’єктивне 

ставлення до дійсності, сприяла синтезу об’єктивних вражень із творчою уявою 

митця [362, с. 399–405]. Новий погляд на реальність, започаткований в 

українському мистецтві середини XIX століття, став концептуальним 

орієнтиром для творчих інтерпретацій піонерів українського модерну на початку 

XX століття. 

Колоритні образи українців, представлені в літературних творах М. Ґоґоля 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» [1041], Є. Гребінки «Малоросійські 

приказки» (1834) [1047], Г. Квітки-Основ’яненка «Малороссийские повести, 

рассказываемые Грыцьком Основьяненком» [1070], Т. Шевченка «Кобзар» 

[1174] та «Гайдамаки» [1173], надихали українських художників на створення 

візуальних аналогів у вимірі образотворчого мистецтва. Подібність живописних 

образів до літературних можна помітити в низці творів: Л. Жемчужникова 

«Кобзар на шляху» (1854), О. Сластьона «Гайдамаки» (1886), П. Мартиновича 

«Портрет Федора Мигаля» (1880), К. Трутовського «Весільний викуп» (1881), 

Х. Платонова «Оксана. Повість М. Ґоґоля “Ніч перед Різдвом“» (1888), 

О. Ківшенка «Тарас Бульба із синами» (1883). 

Дослідницька діяльність фольклористів виявилася тим живильним 

культурогенним ґрунтом, на якому дозрівали прогресивні демократичні 

уявлення про новий імідж української портретної репрезентації в народних 

строях. Сентиментально-романтичні інтерпретації селянських типів пензля 

В. Тропініна і Т. Шевченка стали провісниками цієї тенденції. Випереджаючи 

патріотично-суспільні запити майбутнього XX століття, їхні портрети 
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перетворилися на легенду, що надихнула не одне покоління вітчизняних митців 

на розроблення образу національного героя. «І саме село висунуло найбільших 

пророків і подвижників української ідеї – Тараса Шевченка й Івана Франка – 

знаменами національного відродження для всіх наступних поколінь», – 

підкреслює М. Селівачов [655, с. 1156].  

Сюжети, присвячені українським народним гулянням, святам і обрядам, 

усе більше набували поширення в тематичному репертуарі жанрової картини. 

Про це свідчить низка художніх образів другої половини XIX століття: 

І. Соколова «Дівчата ворожать у ніч під Івана Купала» (1856), М. Брянського 

«Плетіння вінків напередодні 24 червня» (1865), Г. Семирадського «Ніч на Івана 

Купала» (1867), М. Маковського «Ярмарок на Україні» (1882), В. Маковського 

«Ярмарок у Полтаві» (1885), Х. Платонова «Купіть ягід» (1888), М. Пимоненка 

«Святкове ворожіння» (1888). 

На тлі поширеного в Україні провінційного епігонства італійським взірцям 

у портретному живописі середини XIX століття почала утверджуватися мода на 

відтворення українського іміджу. Героїв усе частіше вдягали в народний стрій 

(М. Брянський «Портрет Є. М. Драган», 1860; О. Рокачевський «Портрет літньої 

селянки», 1860). Етнографічний характер репрезентування перетворився на 

своєрідну місцеву альтернативу європейській моді на портрети в японському 

кімоно. Наприкінці XIX століття іспанські живописці Р. Касас-і-Карбо, 

І. Сулоага й Е. Анґлада першими замінили японське кімоно на іспанські народні 

шалі у своїх портретах [526, с. 68]. 

Від початку XX століття аналогічні підходи почали застосовувати піонери 

українського модерну. Засіб національної ідентичності неодноразово 

використовували майбутні адепти українського постімпресіонізму: О. Мурашко 

в композиціях «Неділя» (1911) і «Селянська родина» (1914); Ф. Кричевський у 

«Портреті Л. Я. Старицької на золотому тлі» (1914) і триптиху «Життя» (1925–

1927); О. Новаківський у серії декоративних панно «Виховання» (1914), 

«Мистецтво» (1915), «Наука» (1916) і «Музика» (1919–1920); І. Северин у 

тематичному циклі портретів «Гуцульщина» (1907–1913); А. Ерделі в композиції 
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«Заручені. Молоді колгоспники» (1954). Розробляючи образи народних героїв у 

контексті загальноукраїнських пошуків національного типу, українські 

колористи свідомо ідеалізували візуальний імідж портретованих. 

Героями українського портрета ставали звичайні селяни у щоденному 

вбранні. Одними з перших цей тип портретної репрезентації почали 

застосовувати галицькі живописці: Т. Копистинський («Гуцул з Липовиці», 

«Портрет дружини художника в гуцульському вбранні», обидва 1884 року) і 

К. Устиянович («Бойківська пара», 1870–1880; «Гуцулка біля джерела», 1891). 

Тип портретної репрезентації українця-сучасника набув поширення у творчості 

наступного покоління колористів, зокрема в практиці львівського живописця 

І. Труша («Гуцулка з дівчинкою», 1913) і художника з Буковини М. Івасюка 

(«Мати», 1908). Селянські портрети активно писали художники Центральної та 

Південної України. Серед розробок на цю тему можна відзначити образи 

К. Костанді «У люди» (1885); М. Пимоненка «Молодиця» (1890-ті); 

М. Кузнецова «Селянка в полі» (1882); Х. Платонова «Портрет дівчини-

українки» (1896); Ф. Красицького «Дівчина біля перелазу» (1898); І. Дряпаченка 

«Назустріч вечору» (1912). 

Щоб повніше охарактеризувати внутрішній світ героя, художники почали 

зображати портретованих у момент праці. Серед таких постановок відзначимо 

картини Х. Платонова, зокрема «Селянська дівчина. Молоко пролила» (1876), 

«Хлопчик, який стріляє з лука» (1878) і гуртовий портрет «Купіть ягід» (1888), 

що вирізняються оригінальністю творчого задуму. Темі праці присвячені 

портрети й тематичні композиції К. Трутовського: «Жінка з полотном біля 

струмка» (1864), «Білять полотно» (1874), «Дівчина зі снопами» (1881). У 

категорії народного портрета визначними постають досягнення М. Пимоненка, 

зокрема тематичні композиції, у яких поєднано жанри портрета й краєвиду: 

«Жнива в Україні» (1896), «З лісу» (1900), «Вечоріє» (1900), «На річці» (1900), 

«Гуси, додому» (1911). 

Найбільш вагомим досягненням можна визнати образ М. Пимоненка 

«Жниця» (1889) із селянкою на тлі українського краєвиду. Неповторність 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/1874
https://uk.wikipedia.org/wiki/1881
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української природи, у центрі якої митці зображали людину, підкреслювала 

етнічну приналежність портретованого, а процес праці надавав образу 

соціального значення. Тема міфологізації праці неодноразово була порушена в 

поетичних творах останньої чверті XIX століття. Зокрема, у колективному 

виданні «Чайка», опублікованому в Києві 1876 року, серед численних балад і 

віршів значне місце посідають народні пісні, присвячені селянській праці: 

«Косарі» (№8) [1169, с. 6]; «Грицю, Грицю, до роботи» (№15) [1169, с. 9]; «Пісня 

хлібороба» (№26) галицького літератора та громадського діяча М. Устияновича 

[1169, с. 15]; «Ой на горі та женці жнуть» (№21) [1169, с. 21]. Можна помітити, 

що зовнішній імідж героїв, їхні емоції та громадська місія, детально описані в 

народних піснях, наче спроєктовані у візуальний вимір образотворчого 

мистецтва. Процес праці інтерпретується як призначення, місія, свято. Образ 

селянина у народному строї став «іконографічним» взірцем для подальших 

розробок нового українського портретного стилю в період 1900–1910-х років. 

Водночас, за висновками сучасних учених, історіографічні дослідження 

першої половини XIX століття сприяли популяризації української історії [58, с. 

19–22; 345, с. 26–27]. Серед таких фундаментальних видань науковці виділяють: 

чотиритомне видання «История Малой России» (1822) Д. Бантиш-Каменського 

[28]; п’ятитомне видання «История Малороссии» (1842–1843) М.  Маркевича 

[393]; «Історію Русов» (1846) Г. Кониського [248]; дослідження галицьких 

істориків-етнографів Д. Зубрицького й А. Петрушевича та «Історію України-

Руси» (1898) М. Грушевського [58, с. 19–22; 345, с. 27]. Історіографічні розвідки 

супроводжувалися численними фактологічними подробицями, завдяки яким 

художники мали змогу уточнювати деталі творчого процесу [346, с. 35]. 

Історичний жанр, усвідомлений сучасниками як неодмінний субфактор 

патріотично-визвольних процесів, набував поширення у творчій діяльності 

українських митців під час академічного вишколу. Живописці з Наддніпрянської 

України, які вступали на навчання до Імператорської академії мистецтв у Санкт-

Петербурзі (ІАМ), опинялися під впливом викладацьких смаків П. Чистякова, 

І. Крамського, О. Ківшенка, І. Рєпіна, Ф. Рубо, Д. Кардовського й інших. 
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Західноукраїнських художників, які здобували мистецьку освіту в Школі 

образотворчих мистецтв у Кракові (ШОМ) до 1895 року, виховували в атмосфері 

історико-патріотичних настроїв Я. Матейка, який був небайдужим до 

української історії і присвятив їй кілька сюжетів: «Вернигора» (1884), «Богдан 

Хмельницький з Тугай-беєм під Львовом» (1885), «Присяга Богдана 

Хмельницького в Переяславі» (1886) [186, с. 90]. 

Хоча історичний жанр сприяв утвердженню патріотизму, його завчена 

класицистична інтерпретація гальмувала розвиток суто формальних потенцій 

живопису, а неактуальний сюжет з минулого відмежовував художників від 

сучасності. У системі згаданих соціокультурних протиріч між локальним 

місцевим консерватизмом і закордонним європейським плюралізмом 

формувався мистецький світогляд О. Мурашка та Ф. Кричевського. Зокрема, 

можна помітити, що концептуальний задум конкурсних картин О. Мурашка 

«Похорон кошового» (1900) і Ф. Кричевського «Наречена» (1910) виник під 

враженням від непересічного рєпінського таланту. Вірогідно, О. Мурашка 

надихнуло епічне полотно «Запорожці пишуть листа турецькому султану» 

(1878–1891). Тематичним підґрунтям для створення сюжету «Наречена» могли 

стати популярні рєпінські портрети «Українка біля тину» (1876), «Софія 

Драгомирова в українському вбранні» (1889) та обрядова етнографічна 

композиція «Вечорниці» (1881). 

Упродовж 1874–1882 років під керівництвом І. Крамського та 

П. Чистякова в ІАМ навчався миргородський художник-етнограф О. Сластьон, 

який сприйняв історичний жанр від своїх учителів [272, с. 17]. «О. Сластьон 

багато подорожував по селах України, робив численні замальовки краєвидів, 

національних типів, пам’яток української старовини, архітектури, побутових 

речей, народного одягу тощо», – зазначено в літературних джерелах [673, с. 875–

876; 1134]. Цю любов до народної теми й українського побуту від О. Сластьона 

успадкував його вихованець І. Северин під час навчання в Миргородській 

художньо-промисловій школі (1903–1905) [651, с. 233]. Інтерес І. Северина до 
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селянських сюжетів поглибився у молодопольському середовищі в період 

навчання в КАМ (1905–1907) [971–972]. 

Як відзначають мистецтвознавці, у практиці західноукраїнських 

живописців історичний жанр утверджувався через міцніший зв’язок із західними 

художніми центрами, зокрема Віднем, Краковом і Будапештом [629, с. 981; 1060]. 

Серед представників історичного жанру, які утверджували ідеї національної 

української самобутності, науковці виділяють постать галицького живописця 

К. Устияновича і його твори «Мазепа на переправі через Дніпро» (1883), 

«Козацька битва» (1890) [154; 213, с. 35–47]. Піднесенню національної культури 

в Галичині і тих ідей, що були ініційовані організаторами «Зорі Галицької» 

(1848–1857) [345, с. 18], сприяла картина К. Устияновича «Шевченко на 

засланні» (1880) [440, с. 27]. 

Як вказує О. Федорук, К. Устиянович прийшов до Т. Шевченка ще 

замолоду: «він [К. Устиянович] бачив, як шанували поета на теренах Австро-

Угорської імперії: співали про нього пісні, ставили на його честь каплички, 

обеліски» [749, с. 235]. Твір «Шевченко на засланні» не містив образні 

нововведення, що характеризували в ці роки європейське малярство. Значення 

картини було в іншому: вона інтегрувала народні уявлення про поета-мученика, 

загнаного до неволі на оренбурзьку солдатську каторгу [752, с. 137; 629, с. 982]. 

Перейнятий Шевченковими думками про Україну, К. Устиянович прийшов до 

увічнення національної ідеї через роботу над монументальною картиною 

«Мойсей» (1887), яку, за свідченням М. Голубця, він малював у Відні [154, с. 61]. 

Підняті над Синаєм скрижалі Мойсея в позачасовому русі символічно 

випереджали націєтворчі дезидерати української соборності. Через пасіонарні 

інтенції Т. Шевченка К. Устиянович по-сучасному переосмислив символічний 

сенс постаті Мойсея, прийшовши через нього до розуміння алегоричної місії 

образу Христа в наступній картині ‒ «Христос перед Пилатом». 

Високі оцінки М. Голубець дав цій композиції, що знайшла своє гідне 

місце в абсиді Преображенської церкви у Львові: «“Мойсей” і “Христос” – се 

наскрізь не релігійні картини. Один і другий – се Устиянович і ніхто більше. 
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Перший, що вийшов на синайську гору і в могутніх руках підняв скрижалі 

Господніх заповітів, се той творець і коваль народного духа, яким уявляв себе 

сам Устиянович. Другий станув перед українським “Пилатом”, що не розуміє 

його душі, але, боячись відповідальності, вмиває руки. Характерно тут: обличчя 

Христа портретно схоже з обличчям артиста» [153, с. 164–165]. Синтезуючи 

сакральні сюжети з історичним жанром і відчуттям національної пасіонарності, 

К. Устиянович у мистецький спосіб продукував ідеї, що були близькі прошаркам 

української інтелігенції, як правило, священницької, і загалом випереджали 

досвітній час суспільного пробудження на землях галицької України [750, с. 

235]. 

Тенденцію, у якій націєтворчі настрої інтегрувалися через вимір 

історичного жанру, науковці відзначають в інтерпретаціях західноукраїнських 

живописців молодшого покоління, які здобули освіту в Школі образотворчих 

мистецтв у Кракові (ШОМ) у середині 1880-х років ще за керівництва 

Я. Матейка. В. Рубан виокремлює творчість С. Томасевича, уродженця містечка 

Збаража, і його образи 1890-х років: «Візія князя», «Напад татар на церкву» [629, 

с. 983]. Л. Купчинська підкреслює значення історичних праць А. Пилиховського, 

вихідця із села Нова Гребля Ярославського повіту, який упродовж 1884–1886 

років створив низку історичних сюжетів: «Хрещення Русі за Св. Володимира 

Великого, великого князя Київського (р. 988)», «Св. Антоній Великий і Теодозій 

Печерський благословляють великого князя київського Ізяслава разом з його 

дружиною», «Оборона киянами Десятинної церкви під час нападу татаро-

монголів 1240 р.» [346, с. 39]. 

На прогресивність творчих інтерпретацій галицького художника 

Я. Пстрака вказують М. Фіґоль і О. Федорук, зокрема, його символічної картини 

«Христос на Оливній горі» (1900), у якій Син Божий уподібнений до простого 

українського селянина [607, с. 4]. А. Крижанiвський виділив історичні образи 

О. Куриласа, який наприкінці 1890-х років створив «Портрет Івана Мазепи» 

(1909) та композиції «Визволена» (1910) і «Похорон Т. Шевченка» (1911) [318, 

с. 25–27]. М. Батіг, І. Ґерета, А. Жаборюк у своїх розвідках наголошують на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B3_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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значенні історичних інтерпретацій А. Манастирського, який створив поетичні 

образи на тему козацтва: «Прощання» (1912), «Козацька школа» (1912), «Біля 

водопою» (1917) [30, с. 130; 138, с. 5; 208, с. 276; 392, с. 1459]. В. Рубан 

відзначила історичні картини буковинського художника М. Івасюка: «Богдан 

Хмельницький під Зборовом» (1892), «Битва під Хотином» (1903), «В’їзд 

Богдана Хмельницького в Київ» (1892–1912) [629, с. 988]. Тож на межі XIX – XX 

століть історичний жанр виявився продуктивним підґрунтям, на якому 

українську тему можна було інтерпретувати в новому символічному ракурсі й 

акцентувати на актуальних націєтворчих сподіваннях. 

Як підкреслюють мистецтвознавці, риси оновлення українського 

живопису виразно розкрилися в жанрі краєвиду, у якому акумулювалися 

найпрогресивніші ідеї часу [22, с. 5; 246, с. 9; 464, с. 18]. Помітна 

загальноєвропейська тенденція до взаємопроникнення жанрів, зокрема синтезу 

краєвиду з портретом, започаткованим у реформах Е. Мане [526, с. 66–69]. Серед 

митців другої половини XIX – початку XX століття, які присвятили свій талант 

звеличенню українського краєвиду, дослідники відзначають І. Айвазовського, 

А. Куїнджі, В. Орловського, М. Кузнецова, Є. Вжеща, С. Васильківського, 

П. Левченка, С. Світославського, К. Крижицького, Й. Крачковського, 

М. Пимоненка, О. Сластьона, М. Сергєєва, Г. Кондратенка, І. Похитонова, 

М. Беркоса, К. Богаєвського, Г. Світлицького і П. Холодного. Опрацювання 

творчості згаданих митців дало змогу систематизувати розмаїття пейзажних 

інтерпретацій: 

1. Тенденція, у якій краєвид синтезувався із жанром портрета, була 

представлена творчими пошуками видатних колористів 1860–1900-х: 

М. Брянського «Малоросіянка біля криниці» (1865); В. Орловського «Рибалки» 

(1877); М. Кузнецова «У свято» (1879–1881); І. Айвазовського «З весілля» (1981); 

О. Рокачевського «У своєму саду» (1899); М. Богданова «Та, яка спізнилася» 

(1890-ті); К. Устияновича «Гуцулка біля джерела» (1891); М. Беркоса «Улітку» 

(1894); М. Пимоненка «Ревнощі» (1901); М. Івасюка «Мати» (1908); І. Труша 

«Гуцулка з дівчинкою» (1913); І. Похитонова «Садівник» (1990); Г. Світлицького 
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«У місто» (1907); І. Труша «Дві гуцулки» (1912); П. Холодного «Дівчина і пава» 

(1915). Творчі пошуки згаданих колористів позначилися на формуванні 

естетичних смаків наступного покоління, зокрема послідовників тенденції 

постімпресіонізму першої половини XX століття. 

2. Значне місце посідала тенденція, у якій краєвид синтезувався з 

жанровою композицією, реалізувавшись у низці сюжетів: І. Соколова «Весілля 

на Україні» (1869); К. Трутовського «Колядки в Україні» (1864); В. Орловського 

«Жнива» (1882); М. Кузнецова «На заробітки» (1882); М. Пимоненка «Весілля в 

Київській губернії» (1891); С. Світославського «Воли на ниві» (1891); 

С. Васильківського «Ярмарок у Полтаві» (1902); К. Крижицького «Хутір у 

Малоросії» (1884); М. Сергєєва «Тоня на Дніпрі» (1889); І. Айвазовського 

«Весілля на Україні» (1892); І. Труша «Трембітарі» (1905); І. Дряпаченка 

«Назустріч вечору» (1912); І. Похитонова «Старий будинок у Никольському» 

(1915); М. Беркоса «У квітучому саду» (1916); І. Труша «Гуцулки біля церкви» 

(1920-ті). 

3. Ірраціональні уявлення доби романтизму стали висхідним 

концептуальним імпульсом для започаткування живописної репрезентації, у якій 

об’єктивні емпіричні враження від краєвиду синтезувалися із суб’єктивними 

уявленнями художника про поетичні природні стани. Цей ракурс пейзажної 

репрезентації реалізувався у творчих пошуках: І. Айвазовського «Літній вечір на 

Україні» (1872); О. Кисельова «Вигляд з околиць Харкова» (1875); А. Куїнджі 

«Вечір на Україні» (1878); І. Крачковського «Український вечір» (1889); 

К. Костанді «Бузок цвіте» (1892); В. Орловського «Захід сонця» (1890-ті); 

І. Похитонова «Вечір в Україні» (1892); М. Беркоса «Зима» (1913); І. Труша 

«Вечірнє сонце» (1900-ті); К. Крижицького «Вечір на Україні» (1901); 

К. Богаєвського «Вітрильники. Захід сонця» (1912); Г. Світлицького «Хата в 

місячному сяйві» (1919). Живописне відтворення поетичних станів української 

природи випереджало тенденцію неоромантичного краєвиду-враження, що 

поширилася в практиці О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевського, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека і яку ми розглянемо окремо в 

наступних розділах [526, с. 124–126]. 

Таким чином, незважаючи на історичну роз’єднаність українських земель, 

в останній чверті XIX століття відбувалися зміни, що сприяли оновленню 

художніх смаків. Поступове утвердження народної теми оптимізувало звернення 

до української історії та фольклору, які стали висхідною базою для поширення 

засобів синтезу мистецтв. Національно-культурне самовизначення, що, попри 

жорстокі утиски царської влади, торувало собі шлях на українських землях, було 

важливим чинником розвитку культурно-мистецьких ініціатив останньої чверті 

ХІХ століття [140, с. 87–88]. 

Ідея громадянського служіння Україні, виплекана генієм Т. Шевченка, 

розбудила культуротворчий потенціал національної інтелігенції, поновивши 

поступальну динаміку в розмаїтих ділянках літератури та образотворчого 

мистецтва. Насамперед тема культурного відродження резонансно позначилася 

в слові І. Франка, Лесі Українки, у музиці М. Лисенка, у театрі братів 

Тобілевичів, М. Кропивницького, М. Заньковецької, у живописі 

К. Трутовського, М. Пимоненка, С. Костенка, М. Кузнецова. Поступово 

утверджувалися гасла про активізацію мистецьких зв’язків української 

інтелігенції Наддніпрянської та Галицької України та координацію дій у такому 

руслі. 

Поворот до якісно нових змін у ствердженні національної культури 

здійснювався насамперед шляхом започаткування мистецьких об’єднань. 

Зокрема, 1873 року було створено Наукове товариство імені Т. Шевченка (НТШ) 

[1068]. Позаяк наприкінці XIX століття розрекламовані тренди європейського 

модерну почали домінувати над місцевими українськими традиціями, це 

мотивувало суспільно-захисну реакцію культурного самозбереження. 1898 року 

за ініціативи І. Труша, М. Грушевського та В. Нагірного було започатковане 

Товариство для розвою руської штуки, метою якого стало утвердження 

українського мистецтва в Галичині [1143]. Завдяки співзасновникам цього 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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об’єднання М. Грушевському та І. Трушу 1904 року у Львові було засноване 

Товариство прихильників української літератури, науки і штуки [854, с. 111]. 

Націєтворчі ініціативи реалізувалися у відкритті першого в історії 

монумента І. Котляревському в Полтаві, де він народився та жив [190, с. 74; 

1055]. Ця подія перетворилася на велелюдне свято свідомої української 

літературно-мистецької інтелігенції й немовби перекинуло арку гуртування 

національних сил Центру, Сходу, Заходу, Півдня й Півночі України. 

«Вихованню цього відчуття “всеукраїнськості” виразно сприяла така маркантна 

загальнонаціональна акція, як урочистості 30–31 серпня 1903 року в Полтаві з 

нагоди відкриття пам’ятника І. Котляревському, у яких узяли участь видатні 

діячі української культури І. Карпенко-Карий, М. Коцюбинський, 

М. Кропивницький, М. Лисенко, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, 

М. Старицький, П. Саксаганський, Леся Українка та ін.», – коментує Ігор Коляда 

[1075, с. 141–142]. 

Із цієї нагоди в приміщенні Полтавського губернського земства відкрили 

першу загальноукраїнську виставку, що об’єднала зусилля патріотично 

налаштованих митців, серед яких, зокрема, були відомі художники-сучасники: 

М. Беркос, С. Васильківський, В. Волков, Ф. Красицький, В. Кричевський, 

П. Мартинович, батько і син М’ясоєдови, М. Пимоненко, М. Позен, Г. Цис, 

М. Ярошенко, а також митці, яких уже тоді вважали класиками: 

В. Боровиковський, Т. Шевченко, Л. Жемчужников, К. Трутовський, 

В. Казанцев [350, с. 229–230]. У підкреслено українському тематичному 

репертуарі акумулювалися програмно-соборницькі дезидерати майбутньої 

незалежної культури. Полтавську виставку 1903 року публіка сприймала 

органічно в контексті святкових урочистих заходів, засвідчуючи народження 

української соборності, про яку мріяв М. Грушевський: «Щоб вийти із сього 

розбиття й занепаду, який в дальшім розвої грозить нам повною національною 

смертю, українці мусять всю енергію вложити в те, аби відігріти національне 

почуття, і з ним – почуття національної спільності, солідарності у ріжних частин 

українського народу, та сконцентрувати, можливо, систематично і планово, 
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національні сили тих ріжних частин на спільній національній роботі, яку нам 

висувають біжучі події на порядок дня» [1049, с. 378]. 

Відкриття пам’ятника І. Котляревському набуло резонансного 

загальноукраїнського значення, інспірувавши наступні громадські ініціативи 

Золотоніського земського зібрання на Полтавщині, яке 1904 року розпочало збір 

коштів на встановлення в Києві пам'ятника Кобзареві [1106]. Про історію 

конкурсних перипетій згадував Є. Чикаленко, який відзначав, що після розгляду 

понад 60-ти проєктів конкурсне журі під головуванням Л. Позена відхилило всі 

пропозиції «через невідповідність образу Т. Шевченка» [1074]. Попри 

неспроможність своєчасної реалізації проєкту, усенародний характер 

громадських ініціатив розкрив прихований націєтворчий потенціал і новизну 

мистецько-образного менталітету. 

Велику надію українська громада покладала на галичан, де на території 

імперії Габсбургів було більше ліберальних свобод. «Після заборони друкувати 

українською мовою в Російській імперії багато авторів (І. Нечуй-Левицький, 

М. Драгоманов) почали видавати свої твори в Галичині, що перебувала під 

владою Австро-Угорської імперії. Це посилило позиції українофільських сил і 

об'єднало українців, що проживали по різні боки кордону. Саме тоді Галичина 

дістала назву “українського П’ємонту”», – зазначено в архівних матеріалах 

Українського інституту національної пам’яті [1059]. 

Отже, коли І. Труш вирішив, що слід згуртувати мистецькі сили українців 

під прапором оновлення мистецтва, 1905 року разом із С. Людкевичем вони 

організували видання щомісячного журналу «Артистичний вісник», керуючись 

потребами оновлення мистецтва, організації національного музею, театру [646; 

1023]. Тож 36-річний І. Труш був готовий згуртувати українські мистецькі сили 

так, як це намагався зробити ще К. Устиянович [744, с. 2]. Але слід було 

розбудити культуру всієї України, об’єднати її художників, і він, ще донедавна 

випускник КАМ, прислухався до думки М. Грушевського і створив Товариство 

прихильників української науки, літератури і штуки, що діяло до Першої світової 

війни упродовж 1904–1914 років [1146]. 
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У літературних джерелах є спогади І. Труша про громадську діяльність у 

Товаристві: «За короткий час свого існування уладило воно [Товариство] цикль 

викладів і виставку творів українського мистецтва зараз з творами нашого 

артистичного промислу. Виставку фінансувало Наукове Тов[ариство] ім. 

Шевченка, а уладжував, властиво, я сам, беручи на себе всі обов’язки і 

відповідальність» [726, с. 12–13]. Заходами Товариства І. Труш організував у 

Львові Першу всеукраїнську виставу української штуки і українського 

артистичного промислу [347, с. 394–397; 721, с. 24–28]. Значення цієї культурної 

події, яка стала справжнім проривом на шляху консолідації українського 

мистецтва, згадував 1912 року Д. Антонович [20, с. 110]. 

Для модернізації та актуалізації мистецтва І. Труш не останнє місце 

відводив журналу, який задумав створити. «Артистичний вісник: місячник, 

посвячений музиці і штуці», заснований 1905 року, був одним з перших 

професійних мистецьких часописів, що мав двох редакторів: С. Людкевича (з 

Перемишля), який репрезентував музичну ділянку культури, й І. Труша 

(львів’янина), що взяв на себе відповідальність за пластичну штуку [646, с. 49]. 

У четвертому (квітневому) номері І. Труш публікує (з продовженням у п’ятому) 

свою рецензію «Вистава українських артистів» [722]. Послідовно, через весь 

експозиційний огляд – від імені до імені, від твору до твору – він проаналізував 

живописні композиції: краєвиди, портрети Ф. Красицького, І. Макушенка, 

В. Маслянникова, А. Манастирського, Ю. Панкевича, М. Сосенка, який 

виставився вперше [722, с. 43–44]. Особливо цікаві думки І. Труша про японську 

графіку, популярну в краківському мистецькому середовищі через зв’язки з 

Парижем багатьох колекціонерів, зокрема художників-викладачів КАМ. У 

публікаціях «Дещо про японську штуку», виданих на сторінках четвертого та 

сьомого Зошитів «Артистичного вісника», І. Труш аналізує специфіку 

японського мистецтва, підкреслюючи популярність укійо-е в тогочасному 

мистецтві модерну [725, с. 71–72]. Журнал мав різноплановий характер, на його 

сторінках поширювали інформацію про мистецьке життя краю та за його 
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межами. «Артистичний вісник» сприяв консолідації тогочасних мистецьких сил 

і гуртував їх для битв за модерне українське мистецтво. 

Націєтворчі ініціативи, започатковані в полтавській художній виставці, 

присвяченій пам’яті І. Котляревського (1903) і львівській Виставі української 

штуки й українського артистичного промислу (1905), переросли у великий 

міжреґіональний проєкт Першої української артистичної виставки, яку відкрили 

у Києві в залах Міського музею 23 грудня 1911 року [34; 573]. Оскільки 1911 рік 

збігся із 50-річним ювілеєм від дня смерті Т. Шевченка, ідея проведення 

всеукраїнської виставки не могла виникнути випадково, бо така акція будила 

«приспану волю» і, швидше за все, була присвячена пам’яті великого Кобзаря. 

Cимволічне підґрунтя цієї культурної події, очевидно, усвідомлював її 

організатор – Петро Холодний, який подав до виставки 18 творів (№322–339) 

[573]. 

У масштабній експозиції, що зайняла три зали другого поверху музею, 

було представлено 383 праці понад 40-ка українських художників, які привезли 

свої твори не тільки з різних художніх центрів України, а й із закордону 

(С. Маниловська-Левицька «Париж») [682, с. 103]. Відкриття виставки 

висвітлювали в пресі: в українськомовній київській газеті «Рада» [207; 215; 472], 

у київському громадсько-публіцистичному місячнику «Українська хата» [9], у 

львівському часописі «Літературно-науковий вісник» [20], у санкт-

петербурзькому ілюстрованому журналі «Аполлон» [342], у популярно-

освітньому часописі «Рідний край» [608]. За свідченнями очевидців, виставка 

мала характер різностильової турбулентності, без чітко вираженої окремішності 

українського мистецтва поміж культурами інших народів [724, с. 1; 826, с. 2]. 

Тому її проведення актуалізувало нагальну проблему розвитку 

загальноукраїнської мистецької школи та розроблення українського художнього 

стилю, що зауважили сучасні мистецтвознавці [682, с. 103; 635, с. 135]. 

Проведення згаданої виставки мало символічне значення для утвердження 

національної культури, простелюючи шлях надій в живому європейському 

просторі. Але треба було дійти до ще однієї сходинки, що мала відіграти 
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вирішальну роль у подальшій долі українського мистецтва. У затишному 

помешканні Д. Антоновича щочетверга збиралася ініціативна творча група, яка 

обговорювала питання створення в Києві Української академії мистецтв і якій у 

перші нелегкі роки визвольних змагань судилося стати духовним центром 

консолідації української культури [900, с. 12–15].  

Наприкінці 1950-х років пасинок В. Кричевського В. Павловський 

опублікував у Торонто в часописі «Нові дні» статтю «Українська державна 

академія мистецтв: до сорокаріччя заснування» (1957), де писав: «Ще перед 

першою світовою війною українські мистецькі кола Київа мріяли про створення 

власної української вищої мистецької школи. Найбільше захоплювався цими 

мріями мистецтвознавець, проф. Дмитро Антонович. Аж нарешті, по революції, 

настала змога здійснити ці мрії!» [556, с. 22]. Далі автор статті стверджує, що 

велику підтримку в організації Академії надали Голова Центральної Ради 

професор М. Грушевський і Генеральний секретар освіти при Центральній Раді 

Іван Стешенко [554, с. 22]. Створення Академії мистецтв можна вважати 

визначною віхою в єднанні української культури зі світом. Це була знакова подія 

в мистецтві, у якій були яскраво виражені настрої педагогів, що у своєму житті 

до української революції вже пройшли злуку з мистецтвом Європи і до цих 

естетично-мистецьких настроїв у перші кілька років існування Академії 

намагалися долучити своїх вихованців [280, с. 9–20]. 

 

Висновки до розділу 2 

У цьому розділі проаналізовані магістральні історико-культурні чинники 

другої половини XIX – початку XX століття, що стимулювали формування 

постімпресіонізму. Аналіз мистецького дискурсу ар нуво 1870–1890-х років 

засвідчив, що, з одного боку, відхід від стереотипів натуралізму був спричинений 

історичною зміною соціополітичного ладу – занепадом Другої імперії і 

встановленням Третьої республіки. З іншого боку, форсований розвиток НТР 

створив об’єктивні передумови для демократизації суспільних запитів, змінивши 
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уявлення сучасників про роль і функції мистецтва, яке мало стати економічно 

доступним широким верствам населення. 

Загальноєвропейська криза позитивізму 1880-х років змінила вектор 

образотворення в бік ірраціонального бачення, яке практично здійснювалося 

формальними антиакадемічними засобами. Процес внутрішньої девальвації 

натуралізму поглибився через зовнішньокультурні інтервенції японізму на 

європейський континент. Декоративно-площинна стилізація укійо-е відкрила 

європейським новаторам спрощені можливості формотворення, а синтез 

натуральних вражень із суб’єктивними переживаннями наблизив піонерів 

модерну до інтроспективного бачення природи. І цей погляд, спрямований у 

середину явищ, спричинив на межі XIX – XX століть суспільне прозріння, 

змінивши мету й завдання мистецтва, яке припинило вдовольнятися 

аргументами зовнішньої подібності. Новий тип візуалізації у вигляді 

асоціативно-символічних меседжів виявився затребуваним у нових умовах 

масового виробництва та рекламного бізнесу. 

Органічним підґрунтям для розвитку постімпресіоністичного синтетизму 

виявилися історико-культурні рефлексії доби романтизму, у лоні якої 

формувалися уявлення про синергію явищ і синтез мистецтв. Історичний діалог 

мистецтва доби модерну з культурними традиціями минулого збагатив його 

полісемічну природу алегоричною рефлексією. Нове асоціативно-символічне 

відчуття реальності продукувало зображення у вигляді узагальнених 

квінтесенцій – образів-вражень, позбавлених тимчасових і документальних 

подробиць натуралізму. Ідея синтезу мистецтв прогресувала в контексті 

ідеалістичного світобачення про універсальне мистецтво. У вченні Р. Ваґнера 

синтез Gesamtkunstwerk отримав «чарівну» суспільноперетворювальну 

потенцію. Ірраціонально-казковий магнетизм Gesamtkunstwerk став 

соціокультурним імпульсом для утопічно-ідеалістичних пошуків французьких 

постімпресіоністів. Цей ракурс художньої репрезентації успадкували 

послідовники постімпресіонізму XX століття, які намагалися поліпшити 

недосконале буття власним талантом. 
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З’ясовано, що суб’єктивною мотивацією до утвердження нового 

загальноукраїнського мистецтва стало фахове формування художників поза 

Батьківщиною, що супроводжувалося ностальгією. Мрії про незалежне 

національне мистецтво та створення українського стилю стали центральним 

мотивом українського модерну в період останньої чверті XIX століття – початку 

XX століття. Процеси послідовної тематичної українізації жанрового 

репертуару, що окреслилися в другій половині XIX століття, виявилися 

історичним орієнтиром для формування нових візуальних фреймів 

національного мистецтва XX століття. Народну тему й оновлену іміджеву 

репрезентацію українські послідовники постімпресіонізму успадкували 

впродовж XX – XXI століть. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕФЛЕКСІЇ ЯПОНІЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ 1900-1920-х 

РОКІВ 

На межі XIX – XX століть на територіях українських земель, що входили 

до складу Російської імперії, відбувалися зовнішньополітичні процеси, що 

затримували безпосереднє поширення моди на японізм [526, с. 74]. Погіршення 

дипломатичних відносин Російської імперії з Японією упродовж 1898–1903 

років і російсько-японська війна (1904–1905) гальмували популяризацію 

японської культури в мистецьких осередках Центральної України [526, с.74]. 

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 [1083; 1125]. Отже, практичне ознайомлення 

художників із Центральної України з формальними принципами японізму 

відбувалося переважно під час подорожей Європою, де вони могли не тільки 

бачити експозиції японських стародруків, а й пізнавати творчість європейських 

новаторів, які зазнали впливу образотворчих реформ укійо-е (О. Берслея, В. ван 

Ґоґа, Ґ. Клімта, А. Мухи, А.Тулуз-Лотрека та інших) [517, с. 29]. 

Опосередкованим джерелом аспірацій, через яке адаптувалася нова візуальна 

естетика японської гравюри, стали журнали «Мир искусства» та «Весы», що 

ілюструвалися графічними творами О. Берслея. Сприймаючи художні прийоми 

О. Берслея, російські «міріскусники» підсвідомо наслідували формальні підходи 

укійо-е, що стали невід’ємною складовою його мистецького синтезу. 

На українських територіях, що входили до складу Австро-Угорської 

імперії, новітні тенденції модерну розвивалися як продукт внутрішнього 

загальноєвропейського процесу, зберігаючи водночас риси місцевої 

самобутності [526, с. 74]. На межі XIX – XX століть у галицькому 

полінаціональному мистецькому середовищі сформувалися сприятливі 

передумови для асиміляції новаторських тенденцій модерну, оскільки в Кракові 

в цей період активно утверджувалися місцеві варіанти польського імпресіонізму, 
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японізму та сецесії [932, с. 49–63]. У дослідженнях останього часу підкреслюють, 

що краківська мода на японізм стала підґрунтям для утвердження нового 

польського мистецтва «Молода Польща» (1891–1918), у якому акумулювалися 

найпрогресивніші здобутки європейського модерну (іл. Б 3.2.1–3.2.9) [932, с. 10–

25; 939, с. 12; 998, с. 18]. Найактуальніші тенденції живопису українські студенти 

засвоювали під час навчання в Краківській академії мистецтв, у якій тоді почали 

викладати художники-новатори й водночас симпатики японізму та сецесії [932, 

с. 75–70]. Таким чином декоративно-площинна естетика й орнаментальна 

концепція сецесії органічно поширилися в простір українського образотворчого 

мистецтва. 

Серед самобутніх взірців нового українського стилю на теренах Галичини 

львівський мистецтвознавець Ю. Бірюльов відзначає «львівську» та 

«гуцульську» сецесії, що стали альтернативою для тенденції краківсько-

закопанського стилю [1026; 48, с. 110–112]. Дослідник зауважив, що на зламі 

XIX – XX століть посилилося значення Львова як столиці австро-угорської 

провінції Галичини, де локалізувався місцевий варіант львівського сецесіону 

1900–1914 років: «Сецесія у Львові існувала як позанаціональний 

космополітичний стиль загальноєвропейського взірця та водночас мала 

полінаціональний характер, утілюючись у конкретних й етнічно своєрідних 

формах» [48, с. 9]. 

Специфічною особливістю адаптування японізму в досвіді галицьких 

художників було те, що засоби площинно-декоративної стилізації укійо-е 

органічно синтезувалися у їхній творчості з орнаментальною концепцією 

віденської, краківської та львівської сецесій. Отже, формальні принципи 

краківського японізму українські новатори засвоювали в адаптованому форматі 

– через поширений орнаментально-декоративний стиль. Тож непомітні процеси 

автохтонної акомодації японізму, що відбувалися в контексті поширення 

сецесійної культури, стали підґрунтям для формування альтернативних 

національно-українських форм візуалізації [526, с. 75]. 
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Потрапивши до Європи, українські художники опинилися в мистецькому 

середовищі, де протягом трьох попередніх десятиліть моду на японізм 

європейські новатори вже асимілювали. Зокрема, А. де Тулуз-Лотреку, 

В. ван Ґоґу та Ґ. Клімту знайомство з японською гравюрою укійо-е допомогло 

виробити власний екзотичний стиль, що забезпечив беззаперечну оригінальність 

їхніх майбутніх творчих амплуа (іл. Б 3.1.22, Б 3.1.31, Б 3.1.37). Дослідження 

довело, що досвід японізму інтегрувався в практику українських колористів на 

вторинних засадах, адже досі не було виявлено документальних свідчень про 

їхню безпосередню зацікавленість японською гравюрою. Зазвичай українці 

сприймали нові синтетичні принципи стилізації через картини європейських 

новаторів, у творчості яких ідеї японізму вже попередньо синтезувалися з 

європейською живописною традицією та сецесійною програмою. Тобто твори 

європейських новаторів уже перетворилися на адаптований продукт – 

«гібридне» мистецтво (іл. Б 3.1.37) [517, с. 31]. При цьому засвоєння стилізації 

укійо-е нерідко відбувалося несвідомо, без будь-якої ініціативи з боку 

художників [517, с. 31]. Тому окремі українські колористи увібрали нове 

джерело синтезу «автоматично», а деякі сприйняли його як провокаційний 

імпульс для створення власної національної версії [526, с. 76]. В обох випадках 

процес автохтонної акомодації японізму призвів до спрощення живопису, 

перетворюючись на дієвий інструмент, що дозволяв позбутися залишків 

натуралізму та перейти до формалізму. 

 

3.1 Рефлексії японізму в паризькій практиці О. Мурашка 1902–1903 років4 

Постать Олександра Мурашка посідає одне із чільних місць у новій 

ґенерації українських колористів межі XIX – XX століть. Після завершення 

Вищого художнього училища при ІАМ 1900 року рада Академії нагородила 

випускника О. Мурашка золотою медаллю та дворічним закордонним пенсіоном 

 
4 У підрозділі 3.1 використані наші публікації: «На перехресті модерну: інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900–1930-х років» [517, с. 32–40], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 77–85].  
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для вдосконалення фахової майстерності [430, с. 8]. З матеріалів документально-

архівного фонду №12 НХМУ відомо, що знайомство О. Мурашка з новими 

тенденціями європейського живопису розпочалося з Німеччини та 

продовжилося у Франції [1325]. Колишній однокурсник О. Мурашка по 

рєпінській майстерні І. Грабар повідомляє, що зустрівся з ним у цей період в 

Мюнхені на заняттях у школі А. Ажбе [166, с. 129]. Перебуваючи в Німеччині, 

О. Мурашко вперше ознайомився з творчістю модного іспанського колориста 

І. Сулоаги (іл. Б 3.1.17–3.1.18), персональні виставки якого з великим успіхом 

проходили в Берліні та Мюнхені 1901-го та 1902-го років і зробили ім’я іспанця 

популярним у Німеччині [167, с. 74–78]. Утім, як показало дослідження, перші 

враження О. Мурашка від творчості І. Сулоаги почали проявлятися в його 

практиці вже після переїзду до Парижа (іл. Б 3.1.25–3.1.27). 

Невимушена паризька атмосфера одразу вплинула на мистецьку уяву 

художника. У мультикультурному середовищі Парижа О. Мурашко звільнився 

від соціоутопічної заанґажованості російським передвижництвом і почав 

реагувати на сучасність як європейський митець – припинив малювати те, що від 

нього очікувало суспільство, і почав малювати те, що він переживав сам. Ця 

зміна творчої мотивації стала для О. Мурашка першою сходинкою на шляху до 

ірраціонально-суб’єктивного імпресіоністичного світосприйняття. Його недавні 

студентські сюжети, охоплені історичним пафосом, витіснили споглядально-

розважальні сценки в кав’ярнях: «Кав’ярня» (1902, іл. Б 3.1.20), «Парижанки в 

кафе» (1902, іл. Б 3.1.25), «Парижанки» (1902–1903, іл. Б 3.1.27), «Парижанка» 

(1902–1904), «Біля кав’ярні» (1903 іл. Б 3.1.26). З одного боку, нова тематика 

була органічною для богемного клімату нічного міста, з іншого – відповідала 

інтересам молодого художника. Розробляючи паризькі сюжети, О. Мурашко 

поєднав портрет із жанром краєвиду, так само, як чверть століття раніше це 

зробив великий Е. Мане: «[…] як і класики імпресіонізму, О. Мурашко любив 

поєднувати портрет із пейзажем», – вказує О. Жбанкова [210, с. 17]. 

Переорієнтація тематичного репертуару в період 1902–1903-го років 

демонструє, що засвоєння європейського досвіду в практиці О. Мурашка стало 
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безповоротним. Нові формальні засади укійо-е митець сприймав «автоматично», 

у контексті загального ознайомлення з ірраціональними ідеями паризьких 

імпресіоністів. Тому початок його самостійного творчого шляху нагадує 

траєкторію, яку пройшли імпресіоністи впродовж 1870–1880-х років. 

Інтернаціональний характер паризького середовища дав художникові 

можливість детальніше ознайомитися з творчістю лідерів іспанського модерну – 

І. Сулоаги й Е. Анґлади [368, с. 118]. Як повідомляє І. Грабар, полотна 

іспанських художників з успіхом були експоновані на виставках Паризького 

салону [167, с. 76]. 

У парадному декоративному стилі І. Сулоаги акумулювалися 

фундаментальні засади формального живопису ар нуво, що перейшли до 

європейських художників від гравюри укійо-е: монолітний силует; бінарна 

презентація портрета; діагональна концепція композиції; підкреслений 

хроматичний контраст; огляд сюжету з верхньої точки; площинно-декоративний 

стиль живопису (іл. Б 3.1.19). За висновками сучасних науковців, згаданий 

образотворчий інструментарій увійшов у мистецький обіг ар нуво під впливом 

японських стародруків [932, с. 36, 74]. 

Загальна мода на японізм і враження від творів японських майстрів 

синтезувалися в інтерпретаціях І. Сулоаги з екстравагантними типажами 

пристрасних циганок у національних хустинах і нестримним іспанським 

темпераментом (іл. Б 3.1.17). Екзотичний і водночас віртуозно-розкутий стиль 

І. Сулоаги оригінально вирізнявся на тлі тогочасного паризького середовища не 

менше, аніж живопис П. Ґоґена, що й магнетизувало сучасників новизною. 

Емоційно-настроєві потенції, пов’язані із вродженим іспанським 

темпераментом, інтригували глядацьку аудиторію і, очевидно, надихали 

О. Мурашка. 

Зацікавленість О. Мурашка творчістю І. Сулоаги позначилася на його 

першому паризькому сюжеті, який він назвав «Кав’ярня» (1902, іл. Б 3.1.20). 

Композицію вирішено радикально просто: на першому плані змальовано двох 

дам ‒ «нічних метеликів», які в очікуванні потенційних клієнтів за столиком 
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неквапом п’ють каву. Гостей кафе змальовано немовби мимохідь, на другому 

плані. Щоби зосередити увагу глядача на образі однієї з героїнь, О. Мурашко 

виокремлює її силует яскравим червоним карміном, натомість зображення 

інтер’єру з відвідувачами на другому плані вирішено у відтінках монохромної 

оливкової гами. Якщо придивитися до типажів О. Мурашка, мимоволі 

згадуються гордовито-граціозні іспанки І. Сулоаги з картин «Портрет Люсьєн 

Бреваль» (1898, іл. Б 3.1.18), «У Сент-Клауді» (1900-ті іл. Б 3.1.19), «Мої 

двоюрідні сестри» (1903 іл. Б 3.1.17). 

Ідея бінарного портрета, у якому одна з дам сконцентрована на власних 

відчуттях, а її компаньйонка звернена до глядача, але теж не зосереджує на ньому 

увагу, перегукується з інтроспективною репрезентацією на портреті І. Сулоаги 

«У Сент-Клауді». Силуети портретованих дам на картині О. Мурашка 

підкреслені контрастним колоритом і діагональними розв’язками композиції, що 

переносять змістовий акцент ліворуч. Його розкуте письмо широкими 

площинами нагадує темпераментний живопис І. Сулоаги, у якому наскрізно 

асимілювався формальний інструментарій укійо-е. Переймаючи досвід 

європейського піонера модерну, О. Мурашко «автоматично» сприйняв його 

приховану заанґажованість як японський формалізм. 

Фізіономічну портретну подібність обличчя головної героїні О. Мурашка 

до образу Люсьєн Бреваль не можна не помітити (іл. Б 3.1.18–3.1.20/1). Крім того, 

схожість образів виявляється в аналогічній формі жіночої зачіски та характерних 

обрисах кучерів на чолі; у тому, як каскад волосся виразним чорним контуром 

огортає чіткий овал жіночого обличчя; у м’якому, ледь опущеному додолу 

погляді; у специфічному моделюванні обличчя, підкресленого контрастом 

світлого і темного (іл. Б 3.1.20). Зокрема, світло на обличчі своєї парижанки 

О. Мурашко написав неаполітанською жовтою, а тіньові зони – марсом 

коричневим прозорим, – такі специфічні «аналогії» дозволяють припустити, що 

портрет роботи іспанського живописця був відомий українському художникові. 

Характерно, що імідж «парижанок», який створив О. Мурашко, суттєво 

відрізнявся від місцевих французьких інтерпретацій, бо насправді героїні 
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нагадували іспанок (іл. Б 3.1.17–3.1.18). Опановуючи досвід європейських колег, 

О. Мурашко синтезував особисті враження з популярними тенденціями 

мистецького артринку, переплавивши все разом на щось особливе, своє, уже не 

подібне до інших. Картину «Кав’ярня» (іл. Г. 3.1.20) було представлено для 

звітності в ІАМ, де її відібрали до експозиції Весняної академічної виставки 1902 

року [267]. 

Рефлексії японізму позначилися також на виборі форматів для паризьких 

композицій, у яких О. Мурашко вловив популярну в мистецькому середовищі 

ар нуво зорієнтованість на вертикаль (іл. Б 3.1.30–3.1.32). З поширенням 

японізму в життя європейських митців увійшла мода на какемоно (kakemono) – 

паперовий або шовковий сувій, що розташовували вертикально на стіні, який 

слугував елементом дизайнерського оздоблення (іл. Б 3.1.28) [518, с. 23]. 

Науковці погоджуються в тому, що представники європейського модерну почали 

використовувати вертикальний формат, особливо в жанрі портрета [754, с. 37]. 

Нові будівельні можливості, що з’явилися завдяки науково-технічній революції, 

змінили врівноважену горизонтальну зорієнтованість ландшафту попередньої 

доби на динамічно-вертикальну. Вертикальний напрям почав асоціюватися в 

сучасників із прогресом, технікою, майбутнім. Невипадково символом нової ери 

стала Ейфелева вежа. Це нове відчуття актуальності О. Мурашко одразу 

апробував у своїх паризьких сюжетах. 

Після повернення митця з Європи вертикальна композиція закріпилася в 

портретному жанрі О. Мурашка аж до кінця життя, що підтверджує низка творів 

з музейних і приватних збірок України: «Портрет художника М. В. Нестерова» 

(1900), «Дівчинка із собачкою» (1901), «Портрет О. М. Нестерової» (1904), «На 

кормі. Портрет Жоржа Мурашка» (1906), «Сонячні плями. Жорж та 

О. І. Мурашко» (1908), «Портрет Л. Ф. Куксіної» (1909), «Портрет 

В. А. Дитятіної» (1910), «Портрет М. А. Мурашко» (1911), «Портрет 

Г. П. Шлейфера» (1911), «Портрет художниці Фріди Меєрсон» (1916), 

«Автопортрет» (1917), «Портрет жінки з квітами» (1918) [502, с. 44]. 

Помітною зміною у творах паризького періоду О. Мурашка стало 
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послідовне висвітлення палітри. У роботах попереднього періоду, створених під 

час навчання в ІАМ, О. Мурашко будував композицію на основі монохромного 

контрасту. Під враженням від яскравих паризьких афіш український митець 

почав вводити у власні сюжети яскраві акценти. Зазвичай живописна деталь була 

прописана локальним червоним кольором і силуетно вирізнялася на світлому тлі 

загальної композиції. У сюжеті «Парижанки в кафе» (1902, іл. Б 3.1.25) подібним 

акцентом є червона шаль, накинута на плечі однієї з парижанок. Аналогічним 

засобом декоративного «наголосу» користувалися О. Ренуар та А. де Тулуз-

Лотрек (іл. Б 3.1.22, Б 3.1.24). Застосування яскравого хроматичного акценту в 

композиції свідчить, що О. Мурашко почав розрізняти колір формальний і 

натуральний, що побутував у реальній природі [502, с. 44]. 

У сюжеті «Парижанки в кафе» пару приятельок відтворено в атмосфері 

нічної паризької вулиці, осяяної яскравою ілюмінацією. На чорному тлі ночі 

постаті паризьких спокусниць прочитуються чітким контрастним силуетом. У 

живописній розробці домінують чисті барви. Настроєва обстановка сюжету 

зорієнтована на безтурботно-грайливе споглядання життя. Театральна 

репрезентація сюжету і його загальна живописна декоративність наближені до 

інтерпретації О. Ренуара в портреті «Дівчинка із соколом. Мадемуазель Флері в 

алжирському костюмі» (1880, іл. Б 3.1.24). Зміну творчих уподобань О. Мурашка 

просто помітити при зіставленні паризьких сценок у кав’ярнях 1902–1903-го 

років із його ж конкурсною картиною «Похорон кошового» (1900, іл. Б 3.1.6). 

У випускній картині митця «Похорон кошового» акумулювалися такі 

чесноти російського академізму: панорамна багатофігурна композиція; 

позбавлений емоцій колорит; інсценований історичний пафос; натуралістичний 

психологізм. Метою нових, паризьких, сценок стало бажання передати загальне 

враження від атмосфери нічного міста, а не змалювання достовірного фрагменту 

реальності. Зміна творчої мети актуалізувала не академічні, а формальні підстави 

експресії в практиці О. Мурашка цих років. Водночас колишній утопічно-

передвижницький позитивізм було витіснено паризьким ірраціональним 

суб’єктивізмом. 
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Нова мистецька аргументація втілилась у низці формальних засобів, 

зокрема таких: переорієнтація тематичного репертуару в споглядально-

розважальне русло; зміна панорамної концепції композиції на фронтально-

фрагментарну; вертикальний формат, засвоєний від какемоно як 

репрезентативний символ сучасності; відхід від проміжних колірних нюансів; 

введення декоративних акцентів і використання чистих локальних кольорів; 

силуетно-графічна манера моделювання фігур; змалювання сюжету з верхньої 

точки. 

Ще більше риси живописної умовності проявилися в парному портреті 

О. Мурашка «Парижанки» (1902–1903, іл. Б 3.1.27). У цій інтерпретації 

з’явилися нові, раніше не властиві митцеві відтінки іронії, помітні в епатажних 

вигинах жіночих фігур і гротесковій карикатурності їхніх облич. Цей 

саркастичний погляд на образ сучасної жінки, ймовірно, відкрився 

О. Мурашкові під враженням від картин А. де Тулуз-Лотрека (іл. Б 3.1.22–

3.1.23). Німецький учений Р. Гірнер відзначає, що під впливом японського 

карикатурного жанру тоба-е (toba-e), що вихоплював із життя його щохвилинну 

мінливість, ще більше загострилася природжена іронія французького 

постімпресіоніста [917, с. 36]. 

Упродовж двох тижнів, від 14 до 31 травня 1902 року, в паризькій галереї 

Дюран-Рюеля відбувалася посмертна ретроспективна виставка творів 

А. де Тулуз-Лотрека [897]. Цю культурну подію широко висвітлили в паризькій 

пресі, що привернуло до неї неабияку увагу публіки [917, с. 35–37]. Тож, 

перебуваючи на той час у Парижі, О. Мурашко мав можливість відвідати 

виставку робіт постімпресіоніста. Документальних свідчень цього не виявлено, 

утім, той факт, що О. Мурашко використав у своєму сюжеті специфічні жіночі 

типажі «нічних метеликів» (іл. Б 3.1.27), які були візитівкою А. де Тулуз-Лотрека 

(іл. Б 3.1.23), у поєднанні з його «аплікативною» репрезентацією жіночих 

постатей, – усе разом є своєрідним натяком на експресію, якою послуговувався 

французький постімпресіоніст. Наше спостереження підкріплюють коментарі 

відомого київського дослідника Б. Лобановського, який, чи не єдиний з 
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українських мистецтвознавців, уловив впливи творчості французького 

постімпресіоніста на паризькі образи О. Мурашка [368, с. 118]. 

Нові героїні О. Мурашка звільнилися від залишків академічного 

психологізму. У паризьких образах митця з’явилася невимушена легкість 

сприйняття життя, що була властива французьким імпресіоністам (іл. Б 3.1.10–

3.1.15). Його сюжети звільнилися від соціальної заанґажованості, а герої 

позбулися історичного пафосу та надуманої героїзації. Саме такими очима 

дивилися на сучасність тогочасні французькі митці, які під впливом 

розважальних сценок укійо-е збагнули легкість і миттєвість буття (іл. Б 3.1.8–

3.1.9). Щодо практично-живописних методів імпресіонізму, то цей вид живопису 

не міг реалізуватися без спеціальної спектральної палітри, що складається з 

теплих і холодних кольорів веселки, завдяки яким і досягається ефект 

симультанних вібрацій. Користуючись тональними ахроматичними пігментами, 

якими О. Мурашка вчили писати в ІАМ, технічно, з погляду хімічного складу 

барвників, неможливо здійснити спектрально-хроматичний імпресіоністичний 

живопис. 

Для оволодіння новими тенденціями європейського живопису тогочасні 

митці їхали на навчання до Академії Колароссі та Академії Жюліана. Але 

1901 року, після багаторічного вишколу в ІАМ, О. Мурашко прагнув зрештою 

відчути себе вільним від усіляких правил, тому він більше покладався на власні 

враження від буденного життя. Також на нього справила враження паризька 

реклама, що увібрала площинно-декоративні особливості гравюри укійо-е. 

Побачені яскраві декоративні акценти з паризьких плакатів і афіш невимушено 

перейшли в тогочасні сюжети О. Мурашка. Утім, не в Парижі, а лише згодом 

власні спостереження українського колориста підвели його до розуміння 

формальних засад хроматичного живопису. 

Серія картин з кав’ярнями 1902–1903 років, створена безпосередньо в 

Парижі (іл. Б 3.1.25–3.1.27), виявилася тільки прелюдією до майбутнього 

повноцінного імпресіонізму, який розкрився у творчості українського митця 

влітку 1906 року [1336]. Тож у паризькій серії «кав’ярень» абсорбувалися нові, 
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спрощені засади візуалізації, засвоєні французькими імпресіоністами від 

японської гравюри укійо-е (іл. Б 3.1.21). На початку 1900-х років мистецький 

інструментарій доби модерну, емансипований формальними засадами японізму, 

«автоматично» адаптувався у творчій практиці О. Мурашка. Відмова митця від 

звичного академічного мислення й історичних сюжетів і наступний перехід до 

невимушеного європейського споглядання життя стали головною зміною в його 

мистецькій свідомості. Трансформація творчих уподобань, що зумовила зміну 

практичних засобів, не могла би відбутися в досвіді О. Мурашка без паризької 

моди на японізм, що пустив глибоке коріння в мистецькому середовищі ар нуво. 

 

3.2 Молодопольський японізм Л. Вичулковського як джерело творчих 

інспірацій у досвіді О. Новаківського 1900–1910-х років5 

За зовсім іншою траєкторією відбувалося знайомство з новітніми 

тенденціями японізму, імпресіонізму, символізму та постімпресіонізму в 

практиці О. Новаківського, І. Северина та та М. Бурачека, які, навчаючись у 

Краківській академії мистецтв (КАМ), опинилися під впливом прогресивних ідей 

місцевого мистецького середовища. Навчання О. Новаківського розпочалося 

1892 року в Школі образотворчих мистецтв за рік до смерті Яна Матейка (іл. А 2) 

[1598]. Цей час став переломним історичним моментом для мистецького закладу. 

У квітні 1895 року новим директором Школи призначили Ю. Фалата, який 

очолював інституцію упродовж п’ятнадцяти років [195, с. 95]. 

Особистість передових поглядів, із широким культурним світоглядом, 

Ю. Фалат 1895 року здійснив навколосвітню подорож, відвідавши Цейлон, 

Сингапур, Гонконґ і японське місто Йокогама [993, с. 215]. Його знайомство з 

традиціями інших цивілізацій вказало нові перспективи розвитку польського 

мистецтва – через синтез із культурами Сходу. З мемуарів митця стає 

 
5 У підрозділі 3.2 використані наші публікації: «На перехресті модерну: інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900–1930-х років» [517, с. 40–53], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 85–96], «Reflections on Japonism in the Practice of 
Ukrainian Colourists of the Art Nouveau Period» [972]. 
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зрозумілим, що наприкінці 1890-х років він став активним симпатиком японізму, 

згуртувавши навколо себе художників-новаторів з такими самими 

прогресивними поглядами на мистецтво [899, с. 129–131]. 

У краківське мистецьке середовище нові тенденції ар нуво потрапляли 

«транзитом» через творчість польських живописців, які наприкінці XIX століття 

виїжджали жити до Парижа. Задля прогресивної реорганізації Школи Ю. Фалат 

запросив на викладацьку роботу тогочасних фундаторів польського модерну, у 

творчості яких формальні принципи японізму синтезувалися з ідеями 

імпресіонізму, символізму та сецесії: Л. Вичулковського, Я. Мальчевського, 

Т. Аксентовича, Я. Станіславського, С. Виспянського, Ю. Мегоффера [186, с. 

123]. 1900 року завдяки реформам Ю. Фалата Школа набула статусу Академії 

[887, с. 134]. 

Популяризації японізму в колах краківської еліти сприяла 

культуртрегерська діяльність Ф. Ясенського (іл. Б 3.2.1), який 1901 року переїхав 

з Варшави до Кракова, де справив враження як художній критик, колекціонер 

мистецтв і покровитель польського модерну [929, с. 89]. У літературних 

джерелах зазначено, що Ф. Ясенський прищепив багатьом молодопольським 

художникам пристрасть до колекціонування гравюр укійо-е. До кола 

художників-колекціонерів, зокрема, увійшли С. Дембіцький, Л. Вичулковський, 

Ю. Панкевич, Ф. Рущиць, В. Яроцький, Ю. Фалат, К. Фрич, В. Вейс, які 

демонстрували новопридбані гравюри своїм колегам-викладачам і студентам 

КАМ (іл. Б 3.2.1–3.2.9) [932, с. 6; 939, с. 15; 998, с. 37–42]. 

Як показало вивчення архівних документів з фондів Академії мистецтв 

імені Яна Матейка в Кракові, керівниками О. Новаківського упродовж його 12-

річного навчання були професори, які викристалізували його професійну 

майстерність і художній смак: Ф. Цинк (1892–1893, 1893–1894 н.р.) (іл. А 3–7) 

[1598–1603], Ю. Унежицький (1895–1896, 1896–1897, 1897–1898 н.р.) (іл. А 8–

12) [1604–1608], Л. Вичулковський (1898–1899, 1899–1900, 1900–1901, 1901–

1902, 1903–1904 н.р.) (іл. А 13–20) [1609–1616], Я. Станіславський (1896–1897, 

1897–1898, 1898–1899, 1900–1901 н.р.) (іл. А 17–18) [1608; 1610; 1613–1614]. 
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Останнє свідоцтво № 114 про навчання О. Новаківського в першому семестрі 

1903–1904 н.р. підписав Л. Вичулковський 8 квітня 1904 року (іл. А 22) [1618]. 

Як зазначено в монографії «Академія образотворчих мистецтв у Кракові в 

1945–1956 роках» (2018) польської вченої І. Грабовської, сертифікат про 

навчання в Школі, а потім – в Академії, фіксував кожне завершене півріччя. 

Документ про закінчення повного курсу навчання почали видавати лише з 1920 

року на особисте прохання студента. Перший дипломний іспит на факультеті 

живопису в КАМ відбувся 1952 року [910, с. 332–335]. Тому українські студенти 

КАМ, зокрема й О. Новаківський, не отримали посвідчень про завершення 

Академії. 

Найочевидніше абсорбція вражень від японської гравюри виявилася в 

тому, що художники модерну почали використовувати прийоми декоративно-

площинної стилізації (іл. Б 3.1.37, Б 3.1.38, Б 3.1.40) [548, с. 63]. На межі XIX – 

XX століть до популярної тенденції японізму долучилися польські митці різних 

поколінь і мистецьких напрямів, про що свідчать їхні численні картини: 

«Японка» (1897) Л. Вичулковського; «Жінка з японською парасолькою» (1888) 

А. Білінської-Богданович; «Портрет молодої жінки з червоною парасолькою» 

(1886) О. Бознанської; «Японка» (1900) С. Дембіцького; «Японка» (1908) 

Ю. Панкевича; «Гейша» (1902) С. Богуша-Сєстрценцевича; «Японка» (1900) 

В. Вейса; «Жанна з японською лялечкою» (1909) А. Карпінського; «Дівчинка і 

китайські ляльки» (1906) Т. Маковського (іл. Б 3.2.1–3.2.10). 

Під впливом моди на японізм у краківському мистецькому середовищі, як 

і в усій Європі, став популярним портрет красунь у японському кімоно в жанрі 

бідзин-ґа. Європейське бачення жіночого портрета оновилося під впливом 

погрудних образів окубі-е Кітаґави Утамаро (іл. Б 3.1.8–3.1.9, Б 3.1.21), Утаґави 

Кунісади, Кейсая Ейсена, у яких увагу було зосереджено на обличчі 

портретованої, що дозволяло зануритися у внутрішній світ героїні [282, с. 10–

22]. Для посилення враження самозаглибленості японські художники 

розташовували модель в інтроспективних ракурсах: у профіль, у три чверті або 

спиною до глядача, аби героїня уникала прямого погляду в очі, що створювало 
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атмосферу загадкової недомовленості. Цим прийомом скористався Д. Вістлер у 

своїх жіночих портретах 1860–1870-х років (іл. Б 3.1.29) [395, с. 175]. Від 

Дж. Вістлера цей прийом перейшов у портретну репрезентацію імпресіоністів, а 

на межі XIX – XX століть поширився «ланцюговою» реакцією на символічні 

жіночі образи Ф. Годлера, Ґ. Клімта (іл. Б 3.1.31), С. Виспянського (іл. Б 3.2.1–

3.2.5), І. Сулоаги (іл. Б 3.1.19), Е. Анґлади, К. Сіхульського та інших. 

Опановуючи жанр бідзин-ґа, упродовж 1860–1900-х років представники 

різних національних шкіл модерну перейняли моду на переодягання 

портретованих дам у японське кімоно. Цей феномен можемо спостерігати в 

таких роботах: Дж. Вістлера «Троянда і срібло. Принцеса з країни порцеляни» 

(1863–1864, іл. Б 3.1.34); К. Моне «Мадам Моне в кімоно» (1876, іл. Б 3.1.35); 

В. ван Ґоґа «Гейша» (1887, іл. Б 3.1.37); О. Ренуара «Дівчинка із соколом. 

Мадемуазель Флері в алжирському костюмі» (1880, іл. Б 3.1.24); Р. Фонтани 

«Молода дівчина з віялом» (бл. 1880); Ж.  Лефевра «Мова віяла» (1882); 

В.  Чейза «Дівчина в японських шатах» (1890); О. Новаківського «Жінка в 

кімоно» (1910, іл. Б 3.1.2). 

Згаданий портрет пензля О. Новаківського демонструє, що художник 

долучився до поширеної в Польщі моди на японізм. Полотно написане олійними 

фарбами. У лівому нижньому куті картини розташоване авторське факсиміле й 

дата створення – 18.07.1910, а в правому – блакитною фарбою намальована 

монограма у вигляді круглої літери «О», у яку вписана літера «Н» (іл. Б 3.2.14). 

На зворотному боці картини збереглася картонна табличка, де вказано, що до 

постійної експозиції Канадсько-Української мистецької фундації в Торонто твір 

О. Новаківського передало подружжя українських колекціонерів – Михайло та 

Ярослава Шафранюки (іл. Б 3.2.13). Інші документи, що посвідчують історію 

походження портрета, дотепер не виявлені [1517]. 

Прямо по центру майже квадратної композиції зображено напівфігуру 

шляхетної панянки, одягненої в японське кімоно. Праворуч від героїні 

зображено стилізований букет рожевих хризантем. Ця невипадкова деталь 

породжує низку алюзій, насамперед, пов’язаних з літературно-біографічним 
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романом «Madame Chrysanthème» (1887) П’єра Лоті, що був популярним у колі 

європейських шанувальників японізму [1240, с. 9–19]. За спиною портретованої 

висить картина з японським краєвидом у жанрі катьо-ґа (kachō-ga), який 

перейшов до японських майстрів від традиційного китайського пейзажного 

жанру хуа-няо (huā niǎo), що в перекладі означає «квіти і птахи» (іл. Б 3.1.36) 

[939, с. 161]. 

Краєвид з дивовижними птахами, які сидять на в’юнких гілках дерев, 

слугує театральною декорацією для жіночого портрета. Екзотичний мотив 

створює ілюзію, ніби портретована дама безпосередньо перебуває в казковому 

саду. У такий спосіб інтер’єрний антураж перетворився на дієвий засіб синтезу, 

завдяки якому сформувалася специфічно японська атмосфера твору [517, с. 44]. 

Головна героїня в екзотичному національному вбранні на тлі вигаданого саду 

вже нічим не нагадує персонажа з буденного життя. Укладене волосся з високим 

«мисиком» над чолом візуально імітує японську традиційну зачіску. Дизайн 

такої укладки не претендує на достовірну відповідність хитромудрим 

конструкціям японських зачісок ніхонґамі (nihongami) [517, с. 44]. Симетрично з 

обох боків жіноче волосся прикрашено паперовими метеликами та 

декоративними шпильками, які візуально мали нагадувати мімікакі кандзасі 

(mimikaki kanzashi) [517, с. 45]. У правій руці портретована тримає віяло, 

оздоблене бамбуковою планкою. Вохристий колір цієї деталі опахала гармонійно 

узгоджений із жовто-золотим кольором широкого жіночого паска обі (оbi). 

Загальна живописна палітра портрета «Жінка в кімоно» (іл. Б 3.1.2) 

О. Новаківського нагадує вишукані кольори японської ксилографії укійо-е (іл. Б 

3.1.1) [517, с. 45]. 

Посилює декоративність симетрична концепція композиції, підсилена 

елементами дзеркальної подібності: двома блакитними порцеляновими 

японськими вазами, майже симетрично розташованими силуетами птахів, 

візерунком гілок з обох боків полотна, симетричним оздобленням прикрас на 

жіночій голові [517, с. 45]. При створенні портрета в жанрі бідзин-ґа 
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О. Новаківський не уник синтезу мистецтв, за допомогою якого він об’єднав у 

площині однієї картини реальне й уявне. 

Як зазначено в дослідженні «Японія в польській культурі та мистецтві 

кінця ХІХ і початку ХХ століття» (2016) А. Ключевської-Вуйчік, символічний 

образ дівчини з хризантемами був популярним у тогочасному польському 

модерні [930, с. 210–230]. Наприклад, зразком польського японізму є портрет 

пензля О. Бознанської «Дівчинка з хризантемами» (1894). Польські вчені 

відзначають, що в процесі опанування японізму О. Бознанська почала 

об’єднувати емпіричні враження з вигаданими елементами. Зокрема, у творі «У 

майстерні» (1897) польська художниця відтворила зв’язок реального й уявного 

через алегорію дзеркал [931, с. 160]. Подібними засобами замаскованих натяків 

О. Новаківський скористався в портреті «Жінка в кімоно» (іл. Б 3.1.11). Синтез 

емпіричних вражень з інсценованою ілюзією японського краєвиду дав змогу 

митцеві перейти від обмежено-документального погляду на подію до 

формально-символічного [517, с. 45]. У звичайній портретній постановці були 

розширені можливості асоціативних натяків, що відкрило шлях до застосування 

синтезу мистецтв. 

Потенціал О. Новаківського як символіста легко помітити при зіставленні 

його образу «Жінка в кімоно» (іл. Б. 3.2.11) з портретом «Японка» (іл. Б 3.2.10) 

пензля С. Дембіцького (іл. Б 3.2.9), у якому ще помітна інерція натуралізму, або 

з портретом «Японка» (іл. Б 3.1.38) Ю. Панкевича, створеним у 

постімпресіоністичній манері [517, с. 45]. На відміну від С. Дембіцького 

і  Ю. Панкевича, які сприйняли в Парижі модний вертикальний формат 

«какемоно» (іл. Б 3.1.28), О. Новаківський зобразив свою героїню на майже 

квадратному форматі [517, с. 45]. Таке вирішення ілюструє консервативну 

прихильність українського колориста до класично-музейних композиційних 

«схем» доби Відродження. Порівнюючи портрет О. Новаківського з «японками» 

польських художників, зауважимо, що його живописна інтерпретація наближена 

до образу «Японки» Л. Вичулковського, під керівництвом якого він навчався 

упродовж 1898–1904 років [1609–1616; 1618]. 



134 
 

Сучасні польські мистецтвознавці розглядають Л. Вичулковського як 

провідного адепта японізму на теренах молодопольського краківського 

мистецького середовища [939, с. 351]. 1878-го і 1889 року Л. Вичулковський 

відвідав Париж, де придбав збірку японських гравюр, яку потім демонстрував 

своїм студентам [998, с. 39]. Так само, як інші краківські митці, 

Л. Вичулковський товаришував з Ф. Ясенським і використовував речі з його 

японської збірки у власних художніх постановках [931, с. 161]. Перебуваючи під 

впливом японізму, упродовж 1878–1930-х років Л. Вичулковський створив 

низку самобутніх образів, що сьогодні прикрашають музейні та приватні збірки 

Польщі: «Японка» (1897), «Гевонт на заході сонця» (1898), «Сосна і місяць» 

(1900-ті), «Натюрморт з китайською фарфоровою вазою» (1905), «Мотив 

краєвиду в Закопане» (1908), «Орхідеї» (1910, іл. Б 3.2.3), «Портрет Фелікса 

Манґи Ясенського» (1911, іл. Б 3.2.1), «Натюрморт з апельсинами» 

(1912, іл. Б 3.2.2) [517, с. 46]. 

Згаданий портрет «Японка» Л. Вичулковський уперше експонував 1897 

року на варшавській персональній виставці, де на огляд публіки було 

представлено 61 картину [1014, с. 416]. Виставка Л. Вичулковського, 

організована Товариством приятелів витончених мистецтв, стала справжньою 

культурною подією у Варшаві й була висвітлена в тогочасних авторитетних 

часописах [1010]. Отже, зацікавленість японізмом невимушено перейшла в 

практику О. Новаківського від його польського наставника, картини якого він 

міг вільно бачити в майстерні самого професора, на згаданій персональній 

виставці та на інших виставкових проєктах того часу [517, с. 46]. 

Низка специфічних деталей на портреті «Жінка в кімоно» (1910) 

О. Новаківського й на картині «Японка» (1897) Л. Вичулковського вказує на 

очевидну мистецьку спадковість: репрезентація жіночої півфігури у вигляді 

монолітної різнокольорової «гори»; контраст у зоні голови; жовто-червона 

палітра; автор передає враження про «японське», не претендуючи на 

етнографічну достовірність аксесуарів, на відміну, наприклад, від Ю. Панкевича 

[517, с. 47]. 
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Введення декоративних деталей у портрет «Жінка в кімоно» стало 

органічним підґрунтям для впровадження О. Новаківським сецесійної програми, 

ідеї якої стверджувалися в тогочасному польському середовищі в контексті 

діяльності художників «Молодої Польщі», товариства «Штука» через творчість 

С. Виспянського, Ю. Мегоффера та К. Сіхульського [940, с. 264]. У монографії 

«Сецесія» (1967) М. Валліс підкреслює, що проникнення сецесійного стилю в 

Польщу відбулося після попередньої адаптації до імпресіонізму, у зв’язку із чим 

ті самі художники застосовували в станковому живописі «стриманий» 

імпресіонізм, а в монументальному мистецтві та в книжковій графіці більше 

орієнтувалися на декоративно-площинну мову сецесії [1009, с. 136]. 

Декоративний потенціал японського кімоно відкрив О. Новаківському нові 

можливості формотворення, які підкреслювали національно-етнічний бік 

мистецтва [517, с. 47]. Наслідки адаптації краківського японізму почали 

проявлятися в практиці О. Новаківського набагато пізніше після завершення 

навчання в Краківській академії мистецтв, а саме ‒ упродовж 1910–1930-х років: 

при розробленні серії символічних архетипів «Пробудження»; у чотирьох 

декоративних панно: «Виховання» (1914), «Мистецтво» (1915), «Наука» (1916), 

«Музика» (1919–1920); у символічних архетипах України 1930–1932 років, 

створених у жанрі погрудної репрезентації окубі-е, які О. Новаківський назвав 

«Гуцулка». Проаналізований портрет «Жінка в кімоно» (1910, іл. Б 3.1.36), 

створений через шість років після завершення занять у КАМ, належить до 

унікальних взірців українського японізму в жанрі бідзин-ґа [517, с. 48]. 

Наше дослідження впливів краківського японізму на практику 

О. Новаківського було б неповним, якби ми не вказали, що це культурне явище 

доби модерну справило на галицького колориста подвійний ефект. З одного боку, 

через творчість краківських японістів і вчителя Л. Вичулковського відбувалося 

пряме сприйняття цієї тенденції, яке красномовно виявилося в портреті «Жінка 

в кімоно». З іншого боку, відбувався невловимий для О. Новаківського процес, 

коли формальні ідеї японізму він сприймав позасвідомо через картини 

європейських художників-новаторів, зокрема через декоративно-площинну 
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репрезентацію постімпресіоністів, яку на краківському ґрунті впроваджував 

Ю. Панкевич (іл. Б 3.1.38) [967, с. 445]. Як уже зазначалося, унаслідок синтезу 

японізму з традицією європейського живопису утворилося нове «гібридне» 

мистецтво, яке досягло кульмінації у творчості В. ван Ґоґа (іл. Б 3.1.37), 

А. де Тулуз-Лотрека (іл. Б 3.1.22), А. Мухи (іл. Б 3.1.40), Ґ. Клімта (іл. Б 3.1.31). 

У такому адаптованому форматі візуальний формалізм почав масово 

впливати на смаки тогочасних художників-новаторів 1990–1910-х років, зокрема 

на творчу свідомість О. Мурашка, О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека та 

Ф. Кричевського (іл. Б 3.2.15–3.2.23). Рефлекторне сприйняття європейського 

досвіду започаткувалося в практиці О. Новаківського на початку 1900-х років і 

поступово розкривалося упродовж життя [517, с. 48]. На відміну від портрета 

«Жінка в кімоно», де впливи японізму є беззаперечними, у зразках цієї 

невловимої тенденції процес засвоєння відбувався, так би мовити, інстинктивно. 

Спрощені засоби візуалізації художник уже не прив’язував до етнічно-

національного аспекту японської цивілізації. Щоб намалювати модний портрет 

сучасниці, уже не було потреби зображати її в японському кімоно з екзотичною 

парасолькою (іл. Б 3.2.7–3.2.8). На початку 1900-х формальні підстави японізму 

художники модерну почали використовувати інтегрально, як осучаснену версію 

візуалізації. Ця мова символічних стилізованих силуетів одразу перейшла в 

європейські афіші та плакати, журнали мод і кінематограф, започаткувавши 

загальнозрозумілу для всіх національностей масову культуру XX століття 

(іл. Б. 3.2.15–3.2.22) [517, с. 49]. 

Найвиразніше прикмети цієї тенденції виявилися в новомодній 

«плакатній» репрезентації художнього образу та спрощених стандартах 

відтворення в «Портреті графині Квілецької» (1904, іл. Б. 3.2.24). Наше 

спостереження підкріплюють висновки львівської дослідниці Л. Волошин, яка 

вказала на нові формальні властивості живопису в згаданому портреті 

О. Новаківського [118, с. 65]. Жіночий образ написаний олійними фарбами на 

полотні. Авторська «японоподібна» монограма О. Новаківського розташована 

ліворуч за плечима портретованої дами. Підпис вказує час і місце створення 
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картини: «Тринадцяте вересня, село Квільче». В. Овсійчук зауважує, що на 

запрошення графа Мєчислава Квілецького О. Новаківський п’ять місяців 

гостював у їхньому маєтку, де створив портрети всіх членів родини [464, с. 58]. 

Погрудний образ графині Квілецької подано в манері графічно-

декоративної стилізації, яку краківські новатори сприйняли під впливом 

паризьких постімпресіоністів (іл. Б 3.1.22, Б 1.1.37) [935, с. 47; 998, с. 39] 

Зберігаючи індивідуальні риси графині, О. Новаківський інтерпретує її імідж як 

узагальнений типаж шляхетної сучасниці. Типізовані характеристики 

виображуються в елегантній високій зачісці, що віддалено імітує японську [517, 

с. 49]. Можна помітити, що створений типаж дещо нагадує відомі образи мадам 

Жозеф-Мішель Жіну, котрі розробляли у вересні 1888 року В. ван Ґоґ і П. Ґоґен 

у південному містечку Арль та увійшли в історію світового мистецтва під назвою 

«Арлезіанка» (іл. Б. 3.2.25–3.2.26) [1030]. 

Створюючи типаж сучасниці, О. Новаківський скористався 

інтроспективним ракурсом репрезентації, що став популярним у портретному 

жанрі модерну завдяки загадковим образам Дж. Вістлера (іл. Б 3.1.34) [518, с. 

26]. Щоби сконцентрувати увагу на внутрішньому світі героїні, її фігуру подано 

в профіль. Уникаючи прямого погляду на аудиторію, графиня зосереджена на 

власних спогадах (іл. Б 3.2.24). Її шляхетну поставу підкреслює строгий силует 

модної сірої сукні, яку довершує вишукане біле жабо [517, с. 50]. Деталі портрета 

підкріплені лаконічним графічним стилем, що став популярним завдяки 

«плакатній» мові А. де Тулуз-Лотрека ( іл. Б 3.2.20, Б.3.2.22) [77, с. 111]. 

Водночас зауважимо, що при створенні образу графині Квілецької 

О. Новаківський послуговувався кількома джерелами інспірацій одночасно. 

Голову графині митець вирішив як хроматичний акцент композиції. При цьому 

скульптурні форми жіночого обличчя наче вирізьблено широкими 

нашаруваннями різнобарвних площин [517, с. 50]. Аналогічними засобами 

пластичної виразності користувалися В. ван Ґоґ і П. Ґоґен, зокрема, у згаданих 

портретах мадам Жіну (іл. Б 3.2.25–3.2.26) [1030]. Проте саму фігуру Квілецької 

вирішено в іншій манері – через прозоре «акварельне» лесування, що нагадує 
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стиль лотреківських плакатів. Отже, при створенні «Портрета графині 

Квілецької» (1904, іл. Б 3.2.24) О. Новаківський скористався різними 

платформами постімпресіоністичних репрезентацій, які синтезував з власними 

емпіричними враженнями [517, с. 50]. 

Незаперечним доказом того, що загальноєвропейська мода на японізм 

вплинула на творчу свідомість О. Новаківського, є його «японізоване» факсиміле 

у вигляді колоподібної монограми (іл. Б 3.2.14). Так підписувалися японські та 

китайські художники, зокрема Кітаґава Утамаро (іл. Б 3.2.12). Від східних 

майстрів цю манеру авторського «логотипа» перейняли європейські й українські 

живописці доби модерну. У зразках українського японізму колоподібна 

монограма трапляється в підписах Ф. Кричевського [518, с. 83]. Згаданий 

«Портрет графині Квілецької» (1910, іл. Б 3.2.24) належить до перших картин 

О. Новаківського, у яких з’явилося нове факсиміле, причому підпис у вигляді 

монограми галицький художник почав використовувати задовго до того, як був 

створений портрет «Жінка в кімоно» (1910, іл. Б 3.2.11) [517, с. 50]. 

Дослідження творчості О. Новаківського 1890–1930-х років підводить до 

висновку, що багатолітнє спілкування з носіями молодопольського японізму 

мало для українського митця важливе значення. О. Новаківський почав вільно 

користуватися синтезом мистецтв і засобами площинно-декоративної стилізації. 

На краківському підґрунті естетика укійо-е поєдналася з народною темою та 

сецесійною програмою алегорій [517, с. 53]. Творчі ідеї, сприйняті 

О. Новаківським у молодопольському середовищі, продовжували впливати на 

його творчі задуми до кінця життя, реалізувавшись у знакових символічних 

метафорах: у трьох варіантах «Пробудження» (1910–1914); у чотирьох 

декоративно-монументальних панно «Виховання» (1914), «Мистецтво» (1915), 

«Наука» (1916), «Музика» (1919–1920); у двох образах «Гуцулка» (1930, 1932). 

Досвід японізму в практиці О. Новаківського доводить пряму приналежність 

українського живопису першої декади XX століття до загальноєвропейських 

процесів доби модерну (іл. Б 3.2.15–3.2.23) [517, с. 53]. 
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3.3 Адаптація жанру катьо-ґа в практиці І. Северина та М. Бурачека6 

Рефлексії японізму опосередковано позначилися на практиці полтавського 

пейзажиста І. Северина, який, подібно до О. Новаківського, сприйняв цю 

тенденцію, навчаючись у КАМ. З біографії художника відомо, що до 1903 року 

він навчався в Миргородській художньо-промисловій школі імені М. Ґоґоля під 

керівництвом відомого художника-педагога О. Сластьона, який належав до 

романтично-народницького напряму [187, с. 9]. Як стверджує львівський 

мистецтвознавець М. Голубець, О. Сластьон сприяв продовженню навчання 

І. Северина в КАМ [152, с. 41]. В архіві Академії мистецтв імені Яна Матейка в 

Кракові зберігається власноручний запис українською мовою про вступ 

І. Северина від 11 жовтня 1905 року (іл. А 24) [1620].  

Пейзажист потрапив до майстерні Я. Станіславського, де навчався з 

другого півріччя 1905–1906-го до першого півріччя 1906–1907 навчальних років 

(іл. А 25–27), тобто два семестри [1621–1623]. Я. Станіславський належав до 

кола молодопольських митців, які були зачаровані японськими стародруками, а 

також живописом і графікою французьких «набідів»: «[…] спростивши форми 

власних краєвидів, він [Я. Станіславський] почав відтворювати плани площинно, 

упровадив контурні куліси, обмежені графічною лінією. Ці методи нагадують 

композиції П. Боннара, М. Дені або Е. Вюйяра», – зазначає Л. Коссовський [932, 

с. 74]. Зміни творчого світогляду Я. Станіславського відбулися під впливом його 

десятилітнього перебування в Парижі (1885–1895). Як вказує А. Круль, саме 

після повернення з Парижа митець почав пропагувати своїм учням японське 

бачення ландшафту (іл. Б 3.3.8–3.3.26) [238, с. 43–47]. 

Упродовж осені 1905 – весни 1906 року І. Северин ознайомився з основами 

імпресіоністичного пленеризму й орнаментальними принципами сецесії. Від 

Я. Станіславського він сприйняв нове бачення краєвиду через тенденцію 

 
6 У підрозділі 3.3 використані наші публікації: «На перехресті модерну: інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900–1930-х років» [517, с. 53–70], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 96–113], «Reflections on Japonism in the Practice 
of Ukrainian Colourists of the Art Nouveau Period» [972]. 
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неоромантичного сецесійного краєвиду, що ґрунтувався на створенні 

суб’єктивного враження від природи у вигляді настроєвого краєвиду-враження 

(іл. Б 3.3.12) [540, с. 90]. Метафорично-символічна концепція пейзажу більше 

відповідала внутрішнім запитам І. Северина, який не дуже переймався 

проблемами академічного вишколу. Динамічний стиль життя 

Я. Станіславського, його регулярні мандрівки по Італії та Франції запалили 

творчий інтерес І. Северина. За твердженням В. Ханка, після повернення з 

Польщі І. Северин продовжив навчання в Римі (1907–1909) і Парижі (1908–1913) 

[651, с. 234]. Митець опинився в столиці Франції в той період, коли на 

міжнародній арені стверджувалося синтетичне мистецтво постімпресіоністів. 

Успадкована від Я. Станіславського прихильність до їхньої творчості 

закріпилася на підґрунті власних мистецьких вражень І. Северина. 

Серед образів І. Северина, у яких розкрилися впливи молодопольського 

мистецтва, особливе місце посідає пейзаж «Розквітла яблуня» (1910, іл. Б 3.3.12). 

У сучасних польських дослідженнях вказано, що сюжет з квітучим деревом 

перейшов до європейського тематичного репертуару доби модерну від 

традиційного китайського пейзажного жанру «Квіти і птахи», у якому 

працювали і японські художники (іл. Б 3.3.1–3.3.7) [939, с. 161–163]. Завдяки 

моді на колекціонування японських стародруків, у молодопольському 

мистецькому середовищі набула популярності іконографія квітучої гілки дерева 

або гілки дерева з плодами (іл. Б 3.3.8–3.3.11) [939, с. 155–163]. 

У колі паризьких постімпресіоністів були добре відомі гравюри Кацусіки 

Хокусая «Краєвид на Фудзі з гори Готен’яма біля річки Сінаґава» (1830–1832, 

іл. Б 3.3.9) й Утаґави Хіросіґе «Квітучий сливовий сад у Камейдо» (1857, 

іл. Б 3.3.8), які, зокрема, надихали В. ван Ґоґа (іл. Б 3.3.11) [1024]. Отже, і в 

краківському, і в паризькому середовищі, у яких формувався творчий хист 

І. Северина, а також в інших культурних центрах європейського модерну мотив 

з гілкою квітучого дерева був однаково популярним [939, с. 163]. Японське 

міфопоетичне світосприйняття збагатило імідж квітучого дерева символічними 

інтонаціями, які одразу вловили європейські живописці, зокрема молодопольські 
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художники. Сюжет з квітучою яблунею був одним з улюблених у творчій 

практиці Я. Станіславського [540, с. 89]. Прикладом може бути його «Сад 

навесні» (1884), «Яблуня у квіту» (1900-ті, іл. Б 3.3.13) і «Квітучі яблуні» (1903, 

іл. Б 3.3.14). Ці образи Я. Станіславський створив ще на підставі безпосередніх 

імпресіоністичних вражень від природи, але водночас у них уже помітна 

тенденція до поетичного метафоризму. І цей міфопоетичний потенціал 

Я. Станіславського сприйняли й розвинули його українські студенти І. Северин і 

М. Бурачек [499, с. 99; 540, с. 89]. 

У польських дослідженнях вказано, що мотив з квітучим деревом 

перейшов до тематичного репертуару Я. Станіславського під впливом 

напівказкових краєвидів Утаґави Хіросіґе [932, с. 72–74, 102]. Через любов 

Я. Станіславського до цього романтичного сюжету мотив квітучої яблуні 

з’явився у творчості І. Северина й інших українських студентів, зокрема в 

М. Бурачека [499, с. 94–96]. «Студенти Яна Станіславського: Станіслав 

Камоцький, Станіслав Чайковський, Генрік Щиглінський, Ян Труш, Алекс 

Новаківський, слідуючи за японськими майстрами, застосовують підняту точку 

спостереження, підкреслюють перший план композиції, розміщуючи на ньому 

фрагментарні рослинні елементи, будуючи просторові плани за допомогою 

створених куліс, крізь стовбури та гілки дерев. Живопис пейзажної школи Яна 

Станіславського все ще потрапляє до формули реалістичного живопису, але 

завдяки способам побудови живописного простору він стає декоративним і 

набуває символічного вираження», – коментує Л. Коссовський прогресивні 

методи викладання Я. Станіславського [932, с. 74]. 

Вивчення пленерних етюдів І. Северина 1905–1910-х років показало, що, 

сприймаючи живописну культуру Я. Станіславського, український студент не 

копіював досвід польського професора, а узагальнював його та інтерпретував 

[540, с. 90]. Тому самостійні образи І. Северина фактично оминули фазу 

імпресіоністичного натуралізму та розвивалися на наступному етапі 

декоративно-площинної стилізації (іл. Б 3.3.26) [540, с. 92]. Отже, орієнтація на 

метафорично-символічне сприйняття краєвиду та декоративне спрощення 
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живопису в практиці учнів Я. Станіславського були зумовлені смаками та 

методикою навчання польського професора, який, за висновками польських 

учених, одночасно захоплювався японською гравюрою та наслідками її 

популярності в інтерпретаціях постімпресіоністів і їхніх наслідувачів – 

художників групи «Набі» [998, с. 39], у творчості яких естетика японізму набула 

нового сучасного змісту XX століття. 

Краєвид «Розквітла яблуня» (іл. Б 3.3.12) І. Северина написаний олійними 

фарбами на полотні. Композицію побудовано фронтально на підставі 

фрагментарного виокремлення гілки квітучого дерева. Цей принцип 

репрезентації І. Северин засвоїв від Я. Станіславського, який, у свою чергу, 

перейняв його з японських стародруків (іл. Б 3.3.8–3.3.9) [932, с. 227]. Цей 

прийом був поширеним у колі молодопольських художників. Ю. Бірюльов 

повідомляє, що С. Дембіцький користувався аналогічною концепцією, яку 

науковець визначив як «кінематографічне кадрування зображення» [48, с. 135]. 

Діагонально по ширині горизонтальної композиції І. Северин змалював 

в’юнкі гілки квітучої яблуні, що тягнуться до недосяжного небокраю. Графічний 

силует золотавих яблуневих гілок контрастно прочитується на тлі темного 

сапфірового неба [541, с. 54]. У палітрі краєвиду домінують сині кольори, що 

гармонійно узгоджені із жовто-вохристими відтінками. В. Ханко зазначає, що 

цей краєвид І. Северин створив під час своєї подорожі по Кавказу [764, с. 4]. У 

сучасних наукових дослідженнях конкретизують, що іконографія квітучої гілки 

дерева поширилася у творчості молодопольських художників завдяки низці 

гравюр Утаґави Хіросіґе: «П’ять сосен над каналом Онагі» (1856), «Гора Фудзі» 

(1835), «Сосна у формі місяця біля храму в Уено» (1857), що, за гіпотезою 

А. Круль, стали безпосереднім підґрунтям для майбутніх інтерпретацій 

краківських новаторів [939, с. 123–127]. Отже, навчаючись у КАМ у середині 

1900-х років, І. Северин мав можливість безпосередньо бачити краєвиди з 

діагонально скомпонованою гілкою дерева на картинах краківських художників 

[517, с. 58]. 

Орнаментальний рух композиції «Розквітла яблуня» (іл. Б 3.3.12) 
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розвивається від правого краю полотна до лівого. Щоб підсилити враження 

наростання динаміки, І. Северин скористався подвійним хроматичним 

контрастом – світлого і темного та теплого й холодного. Чистий білосніжний 

колір яблуневих суцвіть перегукується з кольорами білих засніжених гірських 

вершин. Іррегулярний сецесійний візерунок одночасно формується завдяки двом 

контрастам: теплого і холодного, темного і світлого [541, с. 53]. Екзотичне 

поєднання візерунка білосніжних квітів з декоративним орнаментом засніжених 

гір справляє ірреально-казкове враження. Цей символічний сюжет, у якому 

холодна вічність гір алегорично протиставлена зав’язкам нового життя у вигляді 

гілок квітучого дерева, століттями використовували в декоративно-прикладному 

мистецтві країн Сходу (іл. Б 3.3.1–3.3.7) [517, с. 58]. На кавказькому пленері в 

І. Северина з’явилася можливість об’єднати у власному етюді два улюблені 

сюжети Я. Станіславського – мотив з квітучим деревом і гірськими вершинами 

[541, с. 53]. У польських дослідженнях зазначено, що іконографія гори стала 

популярною в тематичному репертуарі Л. Вичулковського, Ю. Фалата, 

Ф. Рущиця, Я. Станіславського та В. Вейса від гірських сюжетів Кацусіки 

Хокусая та Утаґави Хіросіґе [932, с. 195–208; 939, с. 77–110; 998, с. 165–170]. Тож 

створений просто на пленері краєвид І. Северина нагадує традиційні мотиви, 

якими одвіку оздоблювали предмети декоративно-ужиткового мистецтва Японії 

та Китаю [541, с. 53]. Опинившись в екзотичному кліматі Кавказу, І. Северин 

зміг на власному досвіді скористатися синтетичними підходами східних 

майстрів [517, с. 58]. 

З іншого боку, краєвид «Розквітла яблуня» І. Северина співзвучний з 

відомим сюжетом В. ван Ґоґа «Квітучий мигдаль» (іл. Б 3.3.10), що 

постімпресіоніст створив за гравюрою Кацусіки Хокусая «Краєвид на Фудзі з 

гори Готен’яма біля річки Сінаґава» (іл. Б 3.3.9) [1024]. Як відомо, В. ван Ґоґ 

збирав японські гравюри та прикрашав ними стіни свого помешкання [1054]. 

2018 року в залах амстердамського Музею Ван Ґоґа відкрилася міжнародна 

виставка «Ван Ґоґ і Японія» (23.03–24.06.2018), де поряд з картинами паризького 

постімпресіоніста були представлені японські гравюри укійо-е, які його 



144 
 
надихали (іл. Б 3.3.8–3.3.11) [1024]. Як уже згадували, І. Северин періодично 

бував у Парижі в період 1908–1913 років, коли мистецтво постімпресіоністів 

почало набувати міжнародної популярності [541, с. 53]. Його краєвид «Розквітла 

яблуня» створений за законами елегантної простоти та символічного лаконізму 

барв. Формальні засоби стилізації в краєвиді свідчать, що полтавський 

пейзажист підсвідомо сприйняв ідеї японізму як нове джерело синтезу мистецтв, 

що змінило його візуальні стандарти в бік декоративно-площинного живопису 

[541, с. 54]. 

За висновками польських науковців А. Круль і Л. Коссовського, саме 

гравюри Кацусіки Хокусая та Утаґави Хіросіґе з краєвидами гори Фудзі 

надихнули молодопольських художників на створення власних гірських 

краєвидів (іл. Б 3.3.9) [932, с. 200–207; 939, с. 76–107]. При цьому Л. Коссовський 

виокремлює низку конкретних польських авторів і їхніх творів, ілюструючи свої 

висновки: Л. Вичулковського «Гевонт на заході сонця» (1898), «Тумани» (1906); 

Я. Станіславського «Закопане взимку» (1906); В. Вейса «Вершина гори на заході 

сонця» (1899); Ю. Фалата «Татри» (1906) [932, с. 199–206]. У світлі нових 

польських досліджень стає зрозумілим, звідки в тематичному репертуарі 

українського пейзажиста І. Северина з’явився інтерес до сюжету з гостроверхою 

горою, позаяк силует українських Карпат, які І. Северин бачив багато разів, мав 

плавну заокруглену конфігурацію [517, с. 59]. Природно, що зимові пленери 

Я. Станіславського в районі Закопаного поблизу високогірної частини Татр і 

наступні самостійні подорожі І. Северина до Кавказу й Альп закріпили 

зацікавленість українського пейзажиста модними в Кракові гірськими 

краєвидами [517, с. 60]. 

У творчості І. Северина іконографія з мотивом гостроверхої гори 

реалізована в низці етюдів 1907–1910 років: «Гірський краєвид», «Гірський 

краєвид з галявиною», «Високогірний пейзаж», «Зимовий пейзаж з двома 

хатами», «Ескіз зимового краєвиду» [540, с. 90]. 1911 року нові твори І. Северина 

експонували на його персональній виставці в Київському міському музеї, де 

огляду публіки було представлено 67 етюдів [273]. Про виставку митця активно 
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писали в тогочасних часописах: «Українська хата» [862], «Кіевская Мысль» [64], 

«Кіевлянин» [481], «Рада» [978]. 

Перший каталог творів І. Северина не мав ілюстрацій. У каталожному 

списку експонатів зазначені етюди з горами, створені на пленері в Закопаному, 

на Кавказі, в Альпах: «Карпати – Гуцульщина» (№ 3), «Закопане» (№ 8–9), 

«Геленджик – Кавказ» (№ 12), «Альпи» (№ 13–14, 38, 46, 63–65), «Альпи в 

місячний вечір» (№ 22), «Мінгрелка – Кавказ» (№ 20), «Вечір на Гуцульщині – 

Карпати» (№ 37), «Рисунки Кавказу» (№ 41), «Південний берег Кавказу» (№ 67). 

Львівська мистецтвознавиця О. Семчишин-Гузнер зазначає, що до музейних 

фондів НМЛ майже всі етюди І. Северина надійшли непідписаними, тому 

співробітники, які не бачили каталогу персональної виставки митця 1911 року, 

були змушені здійснити самостійну атрибуцію [665, с. 4–6]. Існує вірогідність, 

що гірські етюди, передані І. Северином 1913 року до фондів НМЛ, були 

експоновані під іншими назвами на його персональній виставці 1911 року. 

Дослідження згаданих сюжетів з гірськими мотивами та подальше зіставлення з 

каталожними даними персональної виставки художника дають змогу уточнити 

часові пороги їх створення періодом 1907–1910-х років [517, с. 61]. 

У ході сучасного дослідження (2011–2019 рр.) виявлено рефлексивний 

взаємозв’язок між тогочасною модою на японську гравюру в колі 

молодопольських шанувальників укійо-е та самостійними інтерпретаціями 

українських студентів КАМ (іл. Б 3.3.12, Б 3.3.17). До практики українських 

вихованців увійшли популярні сюжети, декоративні засоби живописної 

візуалізації та специфічно фрагментарний тип композиційної презентації, часто 

змальований з верхньої точки [517, с. 61]. Наприклад, у тематичний репертуар 

І. Северина перейшов мотив з мальвами (іл. Б 3.3.25–3.3.26), що побутував у 

творчості Я. Станіславського (іл. Б 3.3.22–3.3.24) [540, с. 89]. На думку 

Л. Коссовського, у практику Я. Станіславського принцип декоративної 

стилізації квітів увійшов з гравюр Утаґави Хіросіґе «Маки» (1835, іл. Б 3.3.18), 

«Сад ірисів у Хорікірі» (1857, іл. Б 3.3.20), «Червоний гібіскус» (1830–1835), що 
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були відомі в колі його краківських колег-колекціонерів [932, с. 74, 264–265]. 

Аналогічні гіпотези висловлювала А. Круль у своєму дослідженні [938, с. 44–46]. 

Як сьогодні відомо, згадані гравюри Утаґави Хіросіґе надихали В. ван Ґоґа 

на створення власних інтерпретацій з ірисами («Іриси» (1889) зі збірки Гетті 

Центр у Лос-Анджелесі) і маками («Маки та метелики» (1889) з музею Вінсента 

ван Ґоґа в Амстердамі). Тобто у творчий арсенал польських адептів укійо-е цей 

тип декоративної репрезентації квітів перейшов з двох напрямів одночасно – від 

японського першоджерела та від французьких інтерпретаторів (іл. Б 3.3.18–

3.3.19). Тож симпатії Я. Станіславського до естетики укійо-е органічно 

співіснували з його щоденними спостереженнями. Наприклад, створенню 

декоративної пастелі «Мальви» (1905, іл. Б 3.3.24) передували його 

імпресіоністичні олійні краєвиди «Мальви» (1900, іл. Б 3.3.23) і «Мальви в сонці» 

(1900, іл. Б 3.3.22). За нашою гіпотезою, образи Я. Станіславського стали 

творчим імпульсом для створення власних інтерпретацій І. Северина на 

аналогічну тему [540, с. 87]. 

В імпресіоністичному краєвиді «Мальви в сонці» Я. Станіславський 

відтворив мотив з мальвами як вторинну деталь сільської панорами. На першому 

плані етюду художник змалював щільне затінення трави, модельоване 

хаотичними поривчастими мазками. На межі тіні та світла розгортається 

площина другого плану, осяяна спекотливим полуденним літнім сонцем, що 

употужнює враження дзвінких яскраво-соковитих відтінків барв [540, с. 88–89]. 

У цій зоні представлено фрагмент городу з ділянкою червоних і білих мальв. 

Колорит етюду побудовано на домінуванні натуральних природних відтінків: 

вохра натуральна, лимонна жовта, умбра натуральна, капут-мортуум, сієна 

палена. Рубіновий відтінок мальв прописано карміном і краплаком, а світліші 

фрагменти суцвіть – з додаванням білил до краплаку, унаслідок чого виникає 

прохолодний рожево-буряковий відлив [540, с. 88]. Квітку червоної мальви 

змальовано на тлі солом’яної стріхи, що виділяє суцвіття виразним темним 

силуетом на світлому вохристому тлі даху. Натомість квітку білої мальви 

Я. Станіславський змальовує на тлі ультрамаринової блакиті небокраю, при 
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цьому пуп’янок мальви прочитується вже світлим контуром на темнішому тлі 

(1900, іл. Б 3.3.22). У такий спосіб досягається переконливе враження контрасту 

світлого і темного [540, с. 89]. 

У самостійних розробках І. Северина фрагмент з квітами перенесено 

методом «кадрування» у вимір натюрмортної постановки, що реалізувалася у 

двох пастельних етюдах, які співробітники НМЛ назвали «Мальви-I» 

(іл. Б 3.3.25) та «Мальви-II» (іл. Б 3.3.26) [540, с. 89; 665, с. 75]. З огляду на пряме 

наслідування флорального мотиву увагу привертає безпосереднє моделювання 

деталей в етюдах І. Северина. Скориставшись сюжетом польського професора, а 

також його технікою поліхромної пастелі, учень Я. Станіславського сфокусував 

увагу на самодостатній декоративності букета [540, с. 89]. При цьому він 

вирізнив фрагменти суцвіть, розташувавши їх у ритмі сецесійного іррегулярного 

візерунка. Подібно до того, як Я. Станіславський змальовував квіти на своєму 

імпресіоністичному етюді, І. Северин відтворює квітку червоної мальви ліворуч 

композиції, а білу – праворуч. Квіти написані на сірому графічному картоні, 

колір якого одночасно є тлом для хроматичної гами букета. І. Северин 

скористався палітрою наставника, у якій домінували насичені, але натуральні 

відтінки. Отже, у пастельний етюд І. Северина «Мальви-I» невимушено 

перейшло враження від світлотонального контрасту, помічене в краєвиді 

Я. Станіславського «Мальви в сонці» (1900, іл. Б 3.3.22) [540, с. 87]. Композицію 

пастельного етюду «Мальви-II» І. Северин будує на підставі фронтального 

розташування суцвіть просто по центру аркуша. Як і в першому варіанті, 

український художник розробляє силует мальви на нейтральному тлі картону, 

змальовуючи квіти з верхньої точки споглядання (1900, іл. Б 3.3.26) [932, с. 87]. 

Переймаючи досвід Я. Станіславського, І. Северин сприйняв його принцип 

фрагментарного компонування, який ми визначили терміном «кадрування» [540, 

с. 90]. Як пояснює Л. Коссовський, принцип «рars pro toto» використовували в 

японському пейзажному жанрі катьо-ґа, звідки він перейшов у практику 

молодопольських шанувальників укійо-е, зокрема в сюжети Я. Станіславського, 

Л. Вичулковського, С. Виспянського, В. Вейса [932, с. 161]. Така концепція стала 
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загальновживаним інструментом в іконографії та орнаменталістиці, де деталі 

орнаменту були тільки символами, що давали уявлення про цілісний об’єкт 

[1254]. Серед нововведених засобів формальної візуалізації, що перейшли від 

японської гравюри в практику європейських митців, вчені виокремлюють чотири 

основні: нейтральне «порожнє» тло; верхня точка споглядання; діагональна 

композиція; площинно-декоративна манера стилізації [932, с. 87; 939, с. 156–

158]. Під час створення власних сюжетів з мальвами І. Северин скористався 

всіма згаданими засобами, що побутували в мистецькому середовищі 

молодопольських новаторів. 

У своїх пастельних етюдах І. Северин попередньо моделює форму суцвіть 

розтушуванням пастелі, потім її уточнює згори лінеарним контуром. Спочатку 

митець наносив темніші відтінки кольорів, а згори прорисовував світліші. 

Аналогічно Я. Станіславський створював пастельні етюди, зокрема згадані 

«Мальви – польська осінь» (іл. Б 3.3.23) і «Мальви» (іл. Б 3.3.24) [540, с. 89]. 

Можна помітити, що у флоральних інтерпретаціях І. Северина абсорбувалися 

його враження від різних живописних тенденцій, у яких одночасно працював 

Я. Станіславський. З одного боку, через жанр краєвиду І. Северин сприйняв 

синтетичний зв’язок Я. Станіславського між японізмом та імпресіонізмом. З 

іншого – через сюжети з квітами І. Северин збагнув декоративно-

орнаментальний зв’язок японізму та сецесії. Етюд «Мальви» (№ 7) був 

експонований на персональній виставці І. Северина 1911 року [273, с. 1]. Це дає 

змогу уточнити часові пороги створення згаданих етюдів 1907–1910-ми роками. 

Аналіз художніх образів І. Северина 1900-х років підводить до висновку, 

що під час навчання в КАМ український пейзажист підсвідомо сприйняв 

основоположні ідеї японізму та практичні засоби візуалізації укійо-е завдяки 

безпосередньому знайомству з творчістю молодопольських митців. 

Проаналізовані твори «Розквітла яблуня» (1910, іл. Б 3.3.12), «Мальви-I» і 

«Мальви-II» (1907–1910, іл. Б 3.3.25–3.3.26) І. Северина є самобутніми взірцями 

українського модерну першої декади XX століття, у яких органічно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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синтезувалися тенденції сецесійного краєвиду-враження із символічними ідеями 

паризьких постімпресіоністів [541, с. 54]. 

Аналогічно на польському підґрунті відбувалося творче становлення 

М. Бурачека, який почав відвідувати заняття в КАМ з другого півріччя 1906–

1907 навчального року (іл. А 29) [1624], уже після того, як І. Северин повернувся 

в Україну [1623]. При цьому офіційний запис про вступ до Академії М. Бурачек 

здійснив через пів року – 20 квітня 1907 року (іл. А 28) [1625]. У спогадах він 

зазначає, що потрапив до Академії на особисте запрошення Я. Станіславського 

[391, с. 6]. В архівних матеріалах КАМ вказано, що М. Бурачек навчався 

упродовж 1906–1908 років у статусі студента «надзвичайного», тобто без 

свідоцтва про завершену середню художню освіту [873, с. 245], зарахували його 

до майстерні Ю. Мегоффера (іл. А 29–33) [1625–1629], але студентам 

дозволялося навчатися в інших викладачів Академії. 

Дослідження ранніх етюдів М. Бурачека показало, що переосмислення 

нових можливостей краєвиду було зумовлене в його практиці не так впливом 

монументально-декоративного потенціалу Ю. Мегоффера, як пленерним 

інтимно-ліричним сприйняттям Я. Станіславського (іл. Б 3.3.13–3.3.14) [499, с. 

99]. Тим більше, що постать Я. Станіславського культивували в середовищі 

українців, які сприймали його як земляка [90, с. 10]. Концепція неоромантичного 

краєвиду-враження Я. Станіславського імпонувала М. Бурачекові, бо дозволяла 

висловити власне поетичне сприйняття світу. «І я хочу передати на малюнку мої 

переживання […], у напруженому творчому пориві стараюся змалювати те 

враження, яке я дістав від явища природи», – зазначає пейзажист у спогадах [214, 

с. 55]. 

Про семирічний період студіювання 1905–1912 років у Європі М. Бурачек 

пише: «Так проходило навчання, а під час перерв, користуючись залізничними 

пільгами, я їздив (сам, іноді з колегами) до Німеччини, Австрії, Італії, де 

знайомився з творами сучасного й стародавнього малярства» [214, с. 9]. Позаяк 

М. Бурачек уник системної академічної практики, він засвоював новаторські 

тенденції живопису спорадично. Різнопланові ідеї модерну абсорбувалися в його 
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творчій уяві залежно від зміни настрою. Тому, систематизуючи професійний 

поступ митця, ми орієнтувалися на концептуально-змістові домінанти, довкола 

яких формувалися його нові художні задуми. 

Зокрема, серед образів М. Бурачека, у яких сецесійна програма 

алегоричних натяків органічно синтезувалася з формально-декоративними 

засадами японізму, можемо відзначити краєвид-враження «Яблуня у цвіту» 

(1930-ті) зі збірки НХМУ [499, с. 99]. Історія надходження картини до музейної 

збірки не відома, позаяк книга вступу із записами того часу не збереглася. На 

звороті полотна залишився напис: «Дирекція Художніх Виставок України. 

13 червня 1946 року», за яким можна встановити приблизну дату надходження 

картини до фондів Державного музею українського образотворчого мистецтва 

[1406]. 

У сюжеті «Яблуня у цвіту» (іл. Б 3.3.12) прямо по центру композиції 

змальовано білосніжну яблуню. При цьому основа дерева формується з кількох 

стовбурів одночасно. Згори ця складна «конструкція» об’єднана загальним 

«куполом» цвітіння. Аналогічна репрезентація дерева у вигляді «саду» – у 

пленерному етюді Я. Станіславського «Сад навесні» (1884, іл. Б 3.3.15), який, 

можливо, підказав М. Бурачеку шлях до метафоричного узагальнення його 

майбутнього художнього образу [499, с. 100]. Як показало дослідження краєвидів 

М. Бурачека 1900–1930-х років, алегоричний задум дерева-саду митець почав 

розробляти приблизно в середині 1930-х років. Причому на першому етапі 

чутлива міфопоетична інтуїція М. Бурачека шукала достовірних підтверджень у 

реальних пленерних враженнях. Приблизно таку саму концепцію, як у 

Я. Станіславського, М. Бурачек розробив у власному етюді «Яблуні у цвіту» 

(1936, іл. Б 3.3.16) [517, с. 66]. 

Імпресіоністична манера краєвиду «Яблуні у цвіту» (іл. Б 3.3.16) ще 

напряму пов’язана з натуралістичним світосприйняттям М. Бурачека, позаяк 

відтворення природи ще не позбулося залежності від натури. Художник 

намагається буквально зафіксувати сонячні рефлекси, повторити природні 

кольори, створити ілюзію просторової перспективи. Його емпіричні враження від 
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побаченого ще не узагальнилися у творчій свідомості та не перетворилися на 

ідеалізовану художню метафору [517, с. 67]. Утім, за новим алегоричним задумом 

митець прагне вийти за межі достовірної буквальності й передати живописну 

поезію явища. Тому краєвид «Яблуні у цвіту» (1936) можна визначити як кризу 

імпресіоністичної фази у творчості М. Бурачека [517, с. 67]. 

При цьому саме в етюді «Яблуні у цвіту» (іл. Б 3.3.16) остаточно 

оформилася міфопоетична концепція дерева-саду, що згодом перейшла в картину 

«Яблуня у цвіту» (іл. Б 3.3.17). Це спостереження підводить до висновку, що етюд 

«Яблуні у цвіту» (1936) став підготовчим ескізом для створення майбутньої 

художньої метафори. Відповідно, алегоричний образ «Яблуня у цвіту» був 

написаний пізніше 1936 року. Вивчення живописної поверхні картини «Яблуня у 

цвіту» показало, що М. Бурачек, очевидно, розпочав малювати твір на пленері, 

але завершив роботу в майстерні, скориставшись попереднім ескізом і спогадами 

з пам’яті [517, с. 67]. 

Дерева яблуні закомпоновані на картині М. Бурачека «Яблуня у цвіту» за 

принципом «кадрування» [540, с. 90]. Як згадано раніше, цей специфічний 

прийом, коли фрагмент природи відтворюють крупним планом, наче в об’єктиві 

фотоапарата, М. Бурачек сприйняв від Я. Станіславського, який любив 

відтворювати конкретну деталь краєвиду: будяки, мальви, кущі [499, с. 98]. У 

такій інтерпретації масштабності придорожньої квітки вона перетворювалась на 

індивідуальний «портрет». Як вказано, новий ракурс ландшафтної репрезентації, 

що перейшов у практику європейських художників з гравюр укійо-е, дав змогу 

пейзажистові зосередитися на конкретному об’єкті: гілці, плоді, суцвітті. При 

цьому вивільнявся прихований метафоричний потенціал художнього образу 

[540, с. 90]. 

Яблуню, заквітчану білосніжним цвітом, М. Бурачек алегорично 

уподібнює до образу нареченої. Її білосніжні суцвіття, об’єднані єдиним 

стихійним поривом, нагадують святкову весільну сукню. Засобами 

міфопоетичної гіперболізації М. Бурачек переходить від імпресіоністичного 

натуралізму до символічного постімпресіонізму (іл. Б 3.3.17). Його колірна гама 
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обмежена зеленою та білою барвами, що символізують чистоту, життя, 

молодість і майбутнє. Архітектоніка хроматичної композиції формується на 

підставах контрасту світлого й темного. Широкий масив білих фактурних мазків 

на тлі яскраво-зеленої галявини створює враження парадної урочистості. 

Аналогічне ставлення до дерева як до живої істоти німецький історик мистецтв 

З. Віхманн зауважив у практиці В. ван Ґоґа, який сприйняв ідеї «одухотворення» 

природи від японської культури (іл. Б 3.3.8–3.3.11) [1013, с. 78]. 

Сюжет квітучих дерев у вигляді казкового саду був добре відомий у колі 

молодопольських митців, зокрема через гравюру Кацусіки Хокусая «Краєвид на 

Фудзі з гори Готен’яма біля річки Сінаґава» (іл. Б 3.3.9) [517, с. 68]. 

Композиційна схема краєвиду побудована в такий спосіб, що квітучий сад наче 

виростає прямо із зеленої гори Готен’яма. Водночас у долині цієї гори ростуть 

невисокі чорно-зелені сосни, розташовані у вигляді безперервного 

декоративного орнаменту. Аналогічний візуальний ефект відтворено на картині 

М. Бурачека: квітучі яблуні виростають з розлоґоґо яскраво-зеленого пагорба, а 

майже чорні тіні від дерев переплітаються на зеленому трав’яному «килимі» 

іррегулярним візерунком. Специфічна колірна гама гравюри Кацусіки Хокусая 

побудована на чистих зелених, біло-рожевих, світло-блакитних кольорах, що 

контрастно підкреслює чорно-зелений колір сосен. Аналогічну гаму відтінків ми 

спостерігаємо в картині М. Бурачека «Яблуня у цвіту» (іл. Б 3.3.17) [517, с. 68]. 

Утім, концептуальна розв’язка краєвиду Кацусіки Хокусая представлена у 

форматі панорамної репрезентації, а в композиції М. Бурачека – у вигляді 

«кадрування» пейзажної деталі. Навіть якщо М. Бурачек знав цю гравюру 

Кацусіки Хокусая, то враження від побаченого лише надихнули його на власну 

інтерпретацію [517, с. 69]. Між створенням першого пленерного ескізу 

М. Бурачека й останнім варіантом картини минуло чимало часу, бо 

натуралістично-імпресіоністичне бачення М. Бурачека радикально змінилося в 

бік символічного міфотворення. Це доводить, що український пейзажист 

тривалий час «виношував» ідею про дерево-сад, або дерево-життя, в образі якого 

ми знаходимо ту саму вишукану елегантність, природну простоту і ясність 
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художнього задуму, що були властиві для японських гравюр (іл. Б 3.3.8–3.3.9) 

[517, с. 68]. 

По-друге, М. Бурачек скористався прийомом диференціації живописних 

фактур. Зону цвітіння змальовано окремими об’ємними мазками, що з’єднані в 

єдину хроматичну масу. При цьому площину зеленої галявини М. Бурачек 

прописав нефактурними лесуваннями. Засіб протиставлення фактур підкреслив 

унікальність кожної окремої ділянки краєвиду. Фактурну масу фарби М. Бурачек 

почав застосовувати як аргумент «генетичної» неповторності явища, тобто 

символічно [517, с. 69]. Графічні технології японських стародруків не 

передбачали наявності об’ємних колірних фактур. Під впливом японізму 

В. ван Ґоґ синтезував площинно-декоративні сюжети укійо-е з європейською 

живописною манерою письма, збагативши естетику японської гравюри суто 

європейською фактурною експресією. Гібридне мистецтво В. ван Ґоґа 

перетворилося в побічний носій японізму й стало додатковим джерелом 

інспірацій у середовищі європейських живописців 1890–1910-х років 

(іл. Б 3.3.10–3.3.11) [517, с. 69]. 

Дослідження краківського періоду творчості М. Бурачека показало, що 

процес абсорбції японізму в досвіді митця відбувався «автоматично», на тлі 

загального опанування нових живописних тенденцій модерну. При створенні 

образу «Яблуня у цвіту» (іл. Б 3.3.17) М. Бурачек об’єднав такі складники 

синтезу мистецтв: безпосередні емпіричні враження; концепцію 

неоромантичного краєвиду-враження Я. Станіславського; сецесійну програму 

алегоричного уподібнення; прийом «кадрування» Я. Станіславського; враження 

від творчості постімпресіоністів; казкову метафоричність японських краєвидів 

укійо-е; пантеїстичне відчуття краєвиду, поширене в мистецтві модерну через 

рефлексії синтоїзму та новоутворені ідеї «філософії життя». Як підкреслено в 

сучасних наукових дослідженнях, згадані ірраціональні засади творчості, що 

супроводжувалися відповідними антиакадемічними засобами візуалізації, 

перейшли в практику молодопольських новаторів від гравюр укійо-е [932, с. 67; 

826, с. 124]. Алегоричний образ української природи, який М. Бурачек назвав 
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«Яблуня у цвіту», цілком заслужено належить до шедеврів українського 

мистецтва XX століття. 

 

3.4 Проблема асиміляції жанру бідзин-ґа (окубі-е) на українському підґрунті 

в практиці Ф. Кричевського 1914–1924 років7 

Напередодні Першої світової війни, з початком якої історична доба 

модерну дійшла фіналу, процес асиміляції японізму в мистецтві європейських 

держав переорієнтувався на місцеве національне сприйняття. Такий формат 

адаптації, зокрема, поширився в практиці Ф. Кричевського, який долучився до 

інновацій європейського модерну на фіналі його історичного побутування, коли 

попередній досвід максимально ущільнився та всі крапки над «і» були 

розставлені [517, с. 104]. Синтез кольору й орнаменту досяг такого 

взаємопроникнення, що формально-декоративні властивості образу почали 

визначати його художній зміст. Європейський живопис просто на очах 

перетворювався на самодостатній дизайнерський об’єкт, зумовлюючи агонію 

жанрової картини (іл. Б 3.4.9) [517, с. 104]. 

У прикінцевому модерні 1900–1914 років найвиразніше розкрився той 

формальний бік японізму, що був пов’язаний з проєктуванням дизайнерської 

квінтесенції (іл. Б 3.4.11–3.4.14). Цей зв’язок європейського живопису з 

японським дизайнерським формалізмом найяскравіше проявився в реформах 

Ґ. Клімта 1908–1911 років [517, с. 104]. Подорожуючи Італією, Францією, 

Німеччиною та Австрією, Ф. Кричевський ознайомився з різними 

національними школами модерну (іл. Б 3.1.34–3.1.40) [1403, с. 2]. Утім 

переосмислення формальних можливостей японізму в практиці Ф. Кричевського 

відбулося на підґрунті віденської сецесії, зокрема в контексті знайомства з 

 
7 У підрозділі 3.4 використані наші публікації: «На перехресті модерну: інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900–1930-х років» [517, с. 104–113], «На перехресті 
модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму» [518], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 175–191], «Reflections on Japonism in the Practice 
of Ukrainian Colourists of the Art Nouveau Period» [972]. 
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творчістю Ґ. Клімта (іл. Б 3.44–3.4.5) [518, с. 24]. Про це згадує Катерина 

Кричевська-Росандич у листі до Олени Малакової, написаному наприкінці 1980-

х: «Якийсь час він [Ґ. Клімт] впливав на творчість Федора Кричевського, з яким 

познайомився, коли він був у Європі в 1900-х» [319, с. 117]. Наразі це єдине 

свідчення, що сьогодні зберігається в науковому архіві Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського [1443]. 

Впливи Ґ. Клімта на творчість Ф. Кричевського розкриваються 

безпосередньо в картинах українського колориста. Вітчизняні мистецтвознавці 

часто порівнюють «Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі» (1914 іл. Б 3.4.6) 

Ф. Кричевського з «Портретом Аделі Блох-Бауер I» (1907, іл. Б 3.4.4) Ґ. Клімта 

[51, с. 54; 368, с. 136; 754, с. 42]. Аргументованість таких зіставлень не в останню 

чергу пояснюють золотим тлом обох портретів [518, с. 25]. «Портрет Аделі Блох-

Бауер I» належить до так званої «золотої серії», яку, за висновками віденських 

учених, Ґ. Клімт почав розробляти під враженням від побачених візантійських 

мозаїк Сан-Вітале (іл. Б 3.4.2–3.4.5) [285, с. 284–286]. Золоте тло, що традиційно 

використовують у сакральному мистецтві, асоціюється із сонцем – недосяжним 

і святим. Зіставляючи жіночі образи Ґ. Клімта та Ф. Кричевського, можемо 

помітити, що в обох портретах золоте тло посилює ефект ірреальності та сприяє 

зосередженню уваги на внутрішньому світі головних героїнь [526, с. 114]. 

На портреті Ф. Кричевського зображено його першу дружину Лідію 

Яківну Старицьку в повний зріст, прямо по центру вертикальної композиції. На 

плечах у жінки – яскраво-червона українська хустина з великими декоративними 

квітами (іл. Б 3.4.6) [517, с. 106]. Завдяки контрастним барвам національного 

вбрання постать Лідії Яківни виділяється різнокольоровим силуетом на 

нейтральному золотому тлі інтер’єру. Така репрезентація створює візуальний 

ефект, що нагадує жіночі японські портрети бідзин-ґа (іл. Б 3.4.1) [518, с. 23–25]. 

Документальних підтверджень того, що Ф. Кричевський цікавився японською 

гравюрою або жанром бідзин-ґа, не було виявлено. Утім, опинившись в 

артистичному середовищі, де було модно змальовувати європейських дам у 

японському кімоно (іл. Б 3.1.33–3.1.38), під дією фахового інтересу митець, 
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очевидно, запалився ідеєю створити аналогічний, на кшталт європейського, 

мистецький «продукт», але на українському національному ґрунті. 

Ф. Кричевський винахідливо пристосував модний у Європі жанр бідзин-ґа до 

реалій національної української культури (іл. Б 3.1.39) [526, с. 115]. 

Традиційно в оздобленні японського кімоно побутують два підходи: 

іррегулярно-хаотичний з рослинними мотивами та регулярно-орнаментальний з 

геометричними візерунками (іл. Б 3.4.7, Б 3.4.11) [622, с. 145–160]. При 

сполученні кольору та площини намальований силует людської фігури 

«розчиняється» на тлі орнаментальної композиції. При цьому ефект 

«дематеріалізації» фігури досягається лише формальними засобами (іл. Б 3.4.9). 

Синтез мистецтв, що давав змогу поєднувати традицію європейського живопису 

з декоративно-площинними засадами укійо-е, послідовно впроваджував піонер 

віденського сецесіону Ґ. Клімт. Ефект «дематеріалізації» фігур найвиразніше 

виявився в його декоративно-монументальному «Фризі Стокле» (1909–1911, іл. 

Б 3.4.10), про що неодноразово згадують дослідники [285, с. 285–289; 754, с. 39]. 

Віденські мистецтвознавці відзначають, що перед роботою над жіночим 

портретом Ґ. Клімт замовляв для портретованої дами спеціально скроєну 

«реформаторську» сукню (іл. Б 3.4.12), яку виготовляли в салоні «Сестри 

Фльоґе» [285, с. 220]. Отже, можна зрозуміти, що Ґ. Клімт почав ставитися до 

живописної постановки як до тематично-інсценованої вистави з відповідним 

театрально-бутафорським вбранням, якого не використовували в реальному 

житті [526, с. 115]. Сучасне опрацювання світлин із зображеннями суконь 

Е. Фльоґе (іл. Б 3.4.13) [1162] та зіставлення їх з дизайном традиційного 

японського кімоно підводить до висновку, що «реформаторська» сукня, скроєна 

формально, містила абстрактний орнамент з геометричних фігур, уже не 

прив’язаний до національного японського етносу (іл. Б 3.4.11–3.4.14). Отже, 

реформи Ґ. Клімта змінили мотивацію щодо використання підстав японізму [518, 

с. 24–25]. У роботах митця конструкція кімоно стала формальною дизайн-ідеєю 

задля утвердження будь-якої національної культури [517, с. 105]. 
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Свідченням того, що упроваджені Ґ. Клімтом дизайн-стимули візуалізації 

сприйняв Ф. Кричевський, можуть бути художні образи 1914–1927 років: 

«Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі» (1914, іл. Б 3.4.20), «Кохання» 

(1925–1927), «Родина» (1927). При зіставленні образу Л. Старицької з образом 

А. Блох-Бауер можна виявити низку аналогічних деталей: сецесійна програма; 

вертикальна композиція; фронтальна постава фігур; аналогічний напрям голів і 

рук; узагальнене моделювання рис облич; однаковий напрям жіночого погляду; 

контраст у зоні довкола шиї; площинно-декоративна манера живопису [518, с. 

24–25]. 

Зміни в бік художнього узагальнення проявилися в палітрі образу 

«Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі». Нюансовані прохолодні відтінки, 

якими Ф. Кричевський користувався на початку 1900-х років, як, наприклад, у 

портреті «Голівка дівчини» (1898–1901), поступилися місцем відкритим 

насиченим барвам рідної землі, що більше відповідали українському запальному 

темпераменту [517, с. 106]. 

В архівному фонді № 87 Л. Членової з НХМУ збереглися коментарі 

сучасників Ф. Кричевського щодо його творчих уподобань: «Щедро беручи 

багатство барв від життя, від мальовничої пишності природи, він 

[Ф. Кричевський] був ощадливим і немарнотратним» [1403, с. 5–6]. У творчих 

пошуках 1913–1914 років художник висловлювався лаконічно. Яскраві кольори 

його палітри прагнуть символічної самодостатності: краплак фіолетовий, наче 

соковитий український буряк, а кадмій червоний, немов калина. Підбираючи 

барви, Ф. Кричевський залишав ті, що, на його думку, символізували етнічну 

приналежність до України [518, с. 24]. У пошуках майбутнього 

загальноукраїнського стилю природа кольору зароджувалася в передчутті 

національного ліризму [526, с. 116]. 

Тож 1914 року переосмислення живої натури оформилося у 

Ф. Кричевського в художній прийом формально-пластичного декоративізму. 

Водночас слід зауважити, що в його практику рефлексії японізму проникли через 

вторинне джерело – картини представників модерну, зокрема через образи 
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Ґ. Клімта [518, с. 25]. Усвідомивши формально-дизайнерські потенції японського 

кімоно, Ф. Кричевський пішов власним шляхом. Український колорист 

використав прийом асоціативної співзвучності й одягнув Л. Я. Старицьку в 

яскраву українську хустину (іл. Б 3.4.20) [518, с. 25]. Отже, екзотичне враження 

від японського кімоно було компенсоване альтернативними засобами експресії. 

При цьому Ф. Кричевський досягнув аналогічного художнього ефекту, 

просуваючи власну національну культуру [526, с. 117]. 

У практиці європейських митців відбувалися аналогічні процеси. На межі 

XIX – XX століть тенденція національної етноідентифікації набула міжнародних 

масштабів, послідовно поширюючись у творчість живописців-новаторів: 

В. Вейса («Дівчина в народнім строї», 1899); О. Новаківського («Портрет 

дружини», 1900-ті); С. Виспянського («Портрет Хеленки в національному 

вбранні», 1901); Р. Касас-і-Карбо («Іспанки в кафе-концерті», 1902); І. Сулоага 

(«Мої двоюрідні сестри», 1903); К. Сіхульського «Гуцулка» (1906); Ф. Малявіна 

(«Вихор», 1906); О. Мурашка («Карусель», 1906); В. Яроцького («Жовта шаль», 

1910-ті), Е. Анґлада («Жінка з Гранади», бл. 1914) (іл. Б 3.4.16–3.4.26) [526, с. 

118]. 

Процес трансформації асоціативно-символічних вражень від японського 

кімоно перманентно прогресував у часі. Наше спостереження підтверджують 

висновки польської дослідниці Р. Вейс, яка, аналізуючи «Портрет Ружі 

Шлейхкорн» (1897) В. Вейса, дійшла висновку, що художник витлумачив модну 

яскраву сукню сучасниці як новітню польську альтернативу японському кімоно 

[998, с. 72]. Отже, тенденція переосмислення формальних засад укійо-е на будь-

якому національному підґрунті безперервно розвивалася. Ті самі запитання, на 

які шукали відповіді О. Мурашко, О. Новаківський, І. Северин, М. Бурачек, 

Ф. Кричевський, ставили собі представники інших національних шкіл 

європейського модерну (іл. Б 3.4.17–3.4.25). Процес автохтонної асиміляції 

японізму набув неабиякої актуальності на початку XX століття, коли при виході 

на велику арену світового мистецтва пошук національної мистецької 

самоідентифікації став особливо актуальним [526, с. 119]. 
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На початку другої декади XX століття творче бачення Ф. Кричевського 

стало більш радикальним. Під впливом клімтівського досвіду Ф. Кричевський 

перейшов до власних синтетичних методів живопису, якими послуговувався 

надалі упродовж усього життя [517, с. 109]. На віддалі часу цей інтегральний 

досвід японізму бумерангом повернувся в його творчість на початку 1920-х років 

[526, с. 119]. Збагатившись новими джерелами синтезу, мистецьке бачення 

Ф. Кричевського розкрилося в портреті сучасниці «Комсомолка» (1923–1924, 

іл. Б 3.4.35), що на черговому етапі творчого піднесення поновив естетику 

стилізації як нормативну лексику сучасного українського живопису [539, с. 59]. 

У пошуках історичних витоків української культури в першому десятилітті 

XX століття консолідувалося коло художників-новаторів, яких назвали 

«неовізантистами» [684, с. 54]. У перспективах соціальної революції робітників, 

селян і військових ця ідея перетворилась на монументально-агітаційну 

пропаганду, заанґажовану тематичним репертуаром радянського суспільства. За 

тогочасних історичних обставин з новою силою актуалізувалися пошуки 

національного українського стилю, який у центральній Україні пов’язували з 

візантійським пракорінням і традиціями давньоукраїнського сакрального 

мистецтва (іл. Б 3.4.2–3.4.3) [700, с. 182]. 

З епістолярної спадщини Ф. Кричевського можна зрозуміти: його 

взаємини з М. Бойчуком і «бойчукістами» мали конфронтаційний характер 

[1405, с. 1–3]. Тому образи «Хлопчик з пташкою» та «Комсомолка» (1923–1924) 

Ф. Кричевський одразу задумував як естетичну альтернативу щодо стильової 

експансії «бойчукістів». Як зазначає Л. Членова, матеріалом для творчих 

розробок портрета «Комсомолка» стали узагальнені враження Ф. Кричевського 

від візантійського та давньоукраїнського сакрального мистецтва [1403, с. 2–3]. 

Водночас зображення жіночої голови великим планом у площинно-декоративній 

стилізації свідчить, що Ф. Кричевський сприйняв новомодний тип європейської 

презентації в жанрі окубі-е [526, с. 120]. 

Композицію образу «Комсомолки» (іл. Б 3.4.35) вирішено в плані 

інтроспективного портрета, постать сучасниці зображено за читанням. Велика 
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палітурка книги полум’яно-червоного кольору займає третину простору 

композиції, символічно наголошуючи на важливості знань та освіти [526, с. 120]. 

Зачіску дівчини виокремлено силуетно-графічним акордом без будь-яких натяків 

на диференціацію. Насичений і яскравий червоний колір її сукні має сучасний 

вигляд, надає зображенню енергії. Свіжість обраного відтінку викликає асоціації 

з динамічним пульсом часу, рішучістю молодості, стихійним поривом революції 

[526, с. 120]. Обличчя дівчини прописано в кілька нашарувань тієї самої барви, 

що створює враження глибокої матеріальності. Карнація її обличчя має майже 

площинний дизайн [518, с. 27]. Щодо хроматичних особливостей портрета, 

Ф. Кричевський обмежив палітру до символічних кольорів: чорний – смерть, 

білий – світло, червоний – любов, золотий – святість [517, с. 111]. Селекція барв 

підтверджує семантичну зорієнтованість на традиції сакрального мистецтва 

[526, с. 121]. Водночас радикальна палітра органічно вписувалася в модний 

«плакатний» стиль, який використовували в радянській рекламі та агітплакатах. 

При опрацюванні обличчя комсомолки Ф. Кричевський скористався 

білими поздовжніми штрихами, які у візантійському сакральному живописі 

називали «пробѣлá» [1160]. В історії Київської Русі цей прийом експресії 

пов’язують з діяльністю візантійських майстрів, зокрема з творчістю Феофана 

Грека другої половини XIV століття [14, с. 14]. Упродовж XIV – XVI століть 

прийом «пробѣла» перейшов у давньоукраїнський іконопис різних земель [739, 

с. 41–63] і побутував аж до поширення культури бароко: «Художня мова 

Середньовіччя стала чужою естетиці XVIII століття», – підкреслює В. Лихачова 

[366, с. 8]. 

Позаяк авторських коментарів з приводу використання «пробѣлів» не 

виявлено, можемо припустити, що згаданий засіб експресії запам’ятався 

Ф. Кричевському, виокремившись у підсвідомості в позачасовий контент, 

оскільки універсальна природа синтезу мистецтв не обмежує фантазії художника 

історичними порогами [67, с. 112]. Аналіз образотворчих властивостей портрета 

«Комсомолка» засвідчує, що завдяки художньому синтезу Ф. Кричевському 

вдалося сплавити воєдино враження від чотирьох культурних цивілізацій: 
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японського портретного жанру окубі-е (іл. Б 3.4.34), візантійської фрески, 

давньоукраїнського іконопису та революційної патетики XX століття [518, с. 28]. 

При цьому місцеві українські культурогенні бази синтезу займають вагому 

частку творчого потенціалу митця. У середині 1920-х років спогади 

Ф. Кричевського про модні у 1900-х жіночі портрети бідзин-ґа й окубі-е 

трансформувалися в новому часовому контенті, розкривши еволюційні 

перспективи японізму, які неможливо було передбачити в момент його 

історичного побутування 1860–1914 років. Цю прогресію творчих уявлень 

Ф. Кричевського можна порівняти з досвідом В. Вейса, набутим при створенні 

«Портрета Ружі Шлейхкорн» (1897) [526, с. 122]. 

Показово, що ліворуч від голови комсомолки Ф. Кричевський підкреслено 

розмістив своє факсиміле у вигляді кола, у яке вписані літери «К» та «Ф» 

(іл. Б 3.4.33). Як зазначено раніше, включення монограм у тло картини перейшло 

в практику європейських художників модерну від японських і китайських 

майстрів (іл. Б 3.4.27–3.4.29) [490, с. 31]. Колоподібні монограми побутували в 

гравюрах Кітаґава Утамаро та Кейсай Ейсен (іл. Б 3.4.31; Б 3.4.34). Використання 

«японоподібної» монограми в портреті «Комсомолка» ще більше переконує, що 

«автоматичне» сприйняття жанру бідзин-ґа і його піджанру окубі-е залишило 

глибокий слід у творчій підсвідомості Ф. Кричевського (іл. Б 3.4.31–3.4.35) [526, 

с. 122]. 

Портрет «Комсомолка» є унікальним продуктом національного мистецтва, 

окільки у практику Ф. Кричевського прийом «пробѣла» влився в контексті 

локально-слов’янської моди на візантизм [518, с. 29]. Цей специфічний засіб 

експресії ніколи не використовували представники інших національних шкіл 

європейського модерну. Він не трапляється в мистецьких інтерпретаціях ар нуво, 

сецесіону, юґендстилю, стилю ліберті, стилів Ґлазґо та Тіффані [539, с. 60]. Мета 

створення портрета «Комсомолка» (іл. Б 3.4.35) передбачала соціокультурну 

репрезентацію образу сучасниці, здійсненого новими антиакадемічними 

методами, які вже нічим не нагадували старе європейьке мистецтво XIX століття. 

«Після спалаху японського божевілля в Європі нові актори, гейші, самураї та 
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укійо-е, які перетворилися на декоративні силуети, окреслені тільки контурною 

лінією, стали зразком нової краси», – коментує Л. Коссовський [932, с. 112]. 

Отже, значення образу Ф. Кричевського «Комсомолка» для українського 

мистецтва XX століття можна розглядати як еволюційно-культурну 

альтернативу загальнопоширеній у Європі моді на японізм у жанрі окубі-е 

(іл. Б 3.4.31–3.4.35) [526, с. 122]. 

 

Висновки до розділу 3 

На основі вивчення мистецьких творів О. Мурашка, О. Новаківського, 

І. Северина, М. Бурачека та Ф. Кричевського, у яких рефлексії японізму 

абсорбувалися прямо або опосередковано, можемо стверджувати, що цей процес 

став переломним етапом у їхній творчості, виявившись перехідною фазою від 

натуралізму до формалізму. Абсорбуючись у різних національно-культурних 

середовищах, явище японізму в українському мистецтві засвоювалося по-

різному, розкриваючи безмежні можливості адаптації до 

зовнішньоєвропейських інтервенцій. Різноманітність творчих індивідуальностей 

О. Мурашка, О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека й Ф. Кричевського 

зумовила неповторність їхнього мистецького досвіду. Утім, за обставин 

геополітичної роз’єднаності українських земель творчі зусилля речників 

української культури консолідувалися довкола ідеї про незалежне образотворче 

мистецтво України. 

Декоративно-етнографічний стиль японізму передавав враження 

національної приналежності асоціативно-символічними засобами. Японізм 

виявився тим концептуальним дороговказом, який показав європейським 

митцям модерну шлях до розробок власного національного стилю. Як довело 

дослідження, ознайомлення з формальними засадами японізму дало змогу 

українським художникам змінити тематичний репертуар і підняти стандарти 

національного мистецтва до тогочасного міжнародного рівня. Проаналізовані 

твори «Жінка в кімоно» (1910) О. Новаківського, «Розквітла яблуня» (1910) 

І. Северина, «Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі» (1914) 
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Ф. Кричевського, «Розквітла яблуня» (кінець 1930-х) М. Бурачека є взірцями 

українського японізму, що засвідчують приналежність української 

образотворчої традиції першої чверті XX століття до загальноєвропейської 

мистецької культури доби модерну. 
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Розділ 4 

ІМПРОВІЗАЦІЇ ІМПРЕСІОНІЗМУ: СИНТЕЗ ОБ’ЄКТИВНИХ ВРАЖЕНЬ 

ВІД НАТУРИ ТА СУБ’ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ  

ЯК ПЕРЕДУМОВА ХУДОЖНЬОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

4.1 Реформи Е. Мане в імпресіоністичному досвіді О. Мурашка 1906–1911 

років8 

Образотворчі інновації ар нуво, що наприкінці XIX століття увійшли до 

загальноєвропейської практики модерну, виникли в лоні імпресіоністичних 

дослідів [502, с. 41]. «Напрям, відомий у мистецтві під назвою “імпресіонізм”, 

став не тільки новою школою живопису, але й певною мірою 

загальнокультурним рухом, що започаткував нову еру в історії мистецтв», – 

відзначав польський мистецтвознавець З. Кемпінський [281, с. 7; 502, с. 41]. 

Специфіка імпресіоністичного сприйняття була безпосередньо пов’язана із 

жанром краєвиду [502, с. 41]. Переосмислений імпресіоністами досвід 

барбізонського пленеризму 1830–1860-х років створив нові методичні 

передумови для відходу від загальноприйнятих правил монохромного 

академічного натуралізму в бік емоційно-настроєвого суб’єктивізму [502, с. 41; 

729, с. 20]. 

Робота на пленері під дією мінливого освітлення активізувала 

індивідуальне сприйняття кольорів – імпресію, що реагувала на зміни сонячних 

рефлексів у кожного художника по-різному [502, с. 41]. Неповторні стани 

природи (передвечір’я, світанок, вологість повітря, туман, хуртовина) 

безпосередньо впливали на настрій митця, змінюючи емоційну атмосферу 

картини. Таким чином суб’єктивний фактор почав визначати художній зміст 

творчості. У практиці імпресіоністів враження від реального синтезувалося із 

 
8 У підрозділі 4.1 використані наші публікації: «Імпровізації імпресіонізму в практиці 
Олександра Мурашка: синтез об’єктивної емпіричної дійсності та суб’єктивних вражень як 
підготовка до художнього узагальнення натури» [502], «Постімпресіонізм в українському 
живописі ХХ століття» [526, с. 126–129].  
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суб’єктивними відчуттями, що й віддалило їхні практичні методи від 

дзеркального документалізму натуралістів. У праці П. Віттліха «Сецесія. 

Мистецтво та життя» (1987) зазначено, що нове розуміння настроєвого краєвиду-

враження обґрунтував 1899 року віденський історик мистецтв А. Ріґль у 

публікації «Настрій як сутність теперішнього мистецтва» [502, с. 42; 1015, с. 34]. 

Крім того, тогочасні естетичні смаки формувалися під впливом 

європейської моди на японізм [517, с. 33]. Екзотичні краєвиди з гравюр укійо-е 

почали слугувати взірцем витонченого художнього смаку, а урочисто-казкові 

пейзажі священної гори Фудзі роботи Утаґави Хіросіґе та Кацусіки Хокусая 

спонукали європейців звернути увагу на священну неповторність власної 

природи [526, с. 125]. Як зауважили науковці, у краєвидах доби модерну вигляд 

рідного краю перетворився на своєрідну арену, на якій стверджувалися 

національно-патріотичні ідеї [22, с. 5; 464, с. 18; 502, с. 42]. «Образи вітчизняної 

природи стають тим полем, на якому розгортається боротьба за мистецтво, що 

віддзеркалює реальну дійсність, стверджуючи демократичні та гуманістичні 

ідеали. Саме в краєвиді вперше виникають антиакадемічні віяння, що зумовили 

суттєві зміни в розумінні завдань мистецтва», – зазначає Н. Асєєва [22, с. 5]. 

Аналогічної думки дотримується В. Овсійчук, який підкреслює, що процеси 

демократизації краєвиду зумовили те, що саме в цьому жанрі найпродуктивніше 

адаптувалися нові формальні досягнення живопису [464, с. 18]. 

На початку XX століття до імпресіонізму долучилися українські живописці 

з різних мистецьких осередків, серед яких можна виокремити творчі пошуки: 

М. Беркоса «Бузок цвіте» (1907), Д. Бурлюка «Сільський краєвид» (1900-ті), 

П. Волокидіна «Віддзеркалення у воді» (1915), Т. Дворникова «На дачі» (1900-

ті), М. Козика «На терасі» (1919), С. Колесникова «Пейзаж. Весна» (1917), 

К. Костанді «Пейзаж. Дорога» (1900-ті), О. Кульчицької «Літо» (1912), 

П. Левченка «Блакитні тіні. Хата. Зміїв» (1915), П. Нілуса «Морські купальні» 

(1900-ті), Н. Онацького «Зимівник» (1912), М. Пимоненка «Біля перевозу» 

(1900-ті), Г. Світлицького «Дворик. Етюд» (1904), С. Святославського «Весняна 

повінь» (1900-ті), М. Сергєєва «Сонячний день на річці» (1900-ті), М. Ткаченка 
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«Село на Харківщині» (1900-ті). Як і в практиці цих митців, імпресіоністичний 

досвід О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевського, О. Новаківського, 

І. Северина й М. Бурачека формувався здебільшого в жанрі краєвиду, утім на 

чверть століття пізніше, ніж у Європі [502, с. 41; 526, с. 125]. І ця обставина 

потребує окремого з’ясування. 

По-перше, у загальноєвропейській мистецькій практиці 1900-х усі 

еволюційні фази імпресіонізму співіснували паралельно: ранній імпресіонізм 

1870-х; зрілий імпресіонізм 1880-х; неоімпресіонізм Ж. Сера 1884–1886 років і 

навіть постімпресіонізм 1890-х, але сучасники називали їх одним терміном – 

імпресіонізм [502, с. 42]. Життя не стояло на місці, і дедалі більше живописців 

долучалися до імпресіонізму експрес-методом задля звільнення від залишків 

академізму [502, с. 42; 526, с. 126]. Сучасні мистецтвознавці вважають, що 

імпресіонізм у практиці українських колористів набув поширення в результаті 

їхнього захоплення творчістю конкретного імпресіоніста [502, с. 42]. «Для 

української художньої культури був визначальним не хронологічний, а 

вибірковий порядок засвоєння досвіду імпресіонізму», – стверджує О. Жбанкова 

[246, с. 9]. 

По-друге, наприкінці XIX століття формальні завоювання імпресіонізму 

вже взаємодіяли із соціокультурними запитами різних національних шкіл 

модерну, і такі місцеві версії імпресіонізму різнилися [502, с. 42]. Наприклад, 

ознайомившись з імпресіонізмом на паризькому підґрунті, концептуальні 

підходи Е. Мане органічно сприйняли О. Мурашко та Ф. Кричевський, які у 

своїй творчості поєднували жанри краєвиду та портрета (іл. Б 4.1.1–4.1.4) [502, 

с. 43]. Їхні краяни О. Новаківський, І. Северин і М. Бурачек долучилися до 

імпресіонізму на теренах Кракова, де імпресіонізм, опинившись в атмосфері 

місцевої моди на хлопоманію, невдовзі синтезувався з ідеями символізму та 

сецесії (іл. Б 3.2.10–2.2.11, Б 3.3.23) [502, с. 43]. 

По-третє, представники нової ґенерації українських колористів набували 

досвід на чужині. Ця історична обставина стимулювала дозрівання їхньої 
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національної свідомості та стала об’єднавчим лейтмотивом у прагненні створити 

загальноукраїнське мистецтво міжнародного ґатунку [502, с. 43]. 

Знайомство О. Мурашка з імпресіонізмом 1900 року виявилося тим 

досвідом, наслідки якого позначилися тільки на відстані часу. Паризькі сюжети 

з кав’ярнями стали прелюдією до повноцінного імпресіонізму, що заявив про 

себе через кілька років після повернення митця з Європи [502, с. 43]. У 

документально-архівному фонді № 17 НХМУ Миколи Мурашка, який був 

дядьком О. Мурашка, збереглися спогади від 24 серпня 1906 року, у яких 

зазначено, що, перебуваючи за містом на відпочинку влітку 1906 року, 

О. Мурашко побачив на власні очі, як наростає інтенсивність барв під дією 

сонячних променів [502, с. 45; 1336]. Дослідження пленерних портретів «На 

кормі. Портрет Жоржа Мурашка» (1906) та «Сонячні плями. Жорж та 

О. І. Мурашко» (1908, іл. Б 4.1.4), у яких О. Мурашкові розкрилося 

імпресіоністичне бачення натури, демонструє виразне наслідування підходів 

Е. Мане [502, с. 45]. 

У портреті «На кормі. Портрет Жоржа Мурашка» автор зобразив свого 

кузена в човні на тлі сільського ставка [502, с. 45]. Художній задум нагадує 

сюжет картини Е. Мане «У човні» (1874, іл. Б 4.1.2) із зібрання Музею мистецтв 

Метрополітен у Нью-Йорку [502, с. 45]. Композиція Е. Мане, зрізана внизу 

полотна, створює в глядача відчуття відкритого простору, хоча фігури 

портретованих розташовані на першому плані [502, с. 45]. Л. Вентурі відзначав, 

що в цій картині Е. Мане вдалося віртуозно передати атмосферні ефекти та 

створити відчуття морського прозорого повітря [77, с. 9]. 

Натомість колористична імпресія О. Мурашка відрізнялася більш 

загостреним емоційним сприйняттям. Послуговуючись аналогічним мотивом, 

український митець вирішив живописну проблему більш радикально [502, с. 46]. 

У творі О. Мурашка, написаному через три десятиліття опісля Е. Мане, 

відчувається не натуралістичний, а синтезований метод подання натури, позаяк 

емпіричні враження від кольорів О. Мурашко одразу узагальнював у процесі 
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роботи над етюдом, зображуючи на полотні не реальність, а власні переживання 

від побаченого (іл. Б 4.1.4) [502, с. 46]. 

Осяяну сонячним світлом постать кузена Жоржа вирішено чистими 

янтарними відтінками кадміїв жовтих і помаранчевих [502, с. 46]. Процес 

трансформації пленерних вражень помітний при погляді на білий капелюх 

портретованого. Відтворений відтінками стронцію головний убір швидше 

здається жовтим. Увесь образ Жоржа: його обличчя, сорочку, штани, навіть 

корму човна – вирішено в теплих жовтогарячих і оливкових відтінках, що 

контрастують з прохолодними кольорами синьо-зеленого ставка [502, с. 46]. 

Тепло-холодний контраст створює передумови для хроматичного узагальнення 

постаті юнака [502, с. 46]. Виокремлюючись яскравим силуетом на 

нейтральному тлі водойми, пластичні контури фігури постають як частина 

декоративного візерунка [502, с. 46]. У згаданому етюді відчутний свідомий 

намір О. Мурашка сконструювати орнамент із сонячних плям, які продукують 

формальне живописне середовище [502, с. 46; 1336]. 

При цьому прописування здійснено не короткими мазками, а широкими 

колірними площинами, що візуально посилює ефект декоративності [502, с. 46]. 

Відповідно до цього принципу художник употужнює інтенсивність барв і 

акцентує на композиційній єдності спектрального «килима» [502, с. 46]. 

Мурашко-живописець не обмежився лише емпіричними враженнями. Під час 

імпровізації живописець почав долучати до побаченого творчу уяву, що усотала 

спогади про мюнхенську сецесію [526, с. 128]. Це узагальнило безпосередні 

натурні враження й стало елементом художнього синтезу [526, с. 128]. Новий 

метод суб’єктивно-ірраціонального сприйняття дійсності тяжів до живописно-

практичних підходів, що дистанціювалися від плинної достовірності натуралізму 

та випереджали позачасові стани постімпресіонізму [502, с. 46]. 

У сюжеті «Сонячні плями. Жорж та О. І. Мурашко» (1908, іл. Б 4.1.4) 

з’являється невдавана малярська розкутість, притаманна французьким 

імпресіоністам [502, с. 47]. Концепція парного портрета біля водойми нагадує 

композицію Е. Мане «Аржантей» (1874). Полотно О. Мурашка характеризується 
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єдністю стилю, підпорядкованістю всіх деталей загальному впливу освітлення 

[502, с. 47]. Виникає живописний ліризм, який неможливо передати словами, 

тому що він народжується від життєвої сили природи [502, с. 47]. Бронзовий 

відтінок засмаглих облич у поєднанні з білосніжними півтонами одягу 

виділяється на темно-зеленому тлі дерев, створюючи гармонію темного та 

світлого [502, с. 47]. Засобами синтезу О. Мурашко посилює враження від 

об’єктивної емпіричної дійсності суб’єктивним відчуттям кольорів. Пару 

портретованих об’єднано в неподільний ліричний образ, який миттєво зачаровує 

глядача (іл. Б 4.1.4) [502, с. 47]. 

Імпресіоністичні імпровізації О. Мурашко реалізував у нечисленних 

інтер’єрних портретах, зокрема «За п’яльцями. О. А. Прахова» (1905, іл. Б 4.1.3) 

і «Вечірні рефлекси. Портрет Н. Є. Кузьміної» (1911) [502, с. 47]. Створені в 

приміщенні, вони значно стриманіші за інтенсивністю хроматичних відтінків. У 

цих образах автор намагався передати таємничість буття, що неможливо просто 

змалювати з натури [502, с. 47]. Концентрація уваги на внутрішньому світі 

портретованих сприяла узагальненню художнього задуму та створенню відчуття 

ліризму [502, с. 47]. Ці деталі вказують на те, що після повернення з Європи 

О. Мурашко синтезував засади спектрального колоризму ар нуво із 

символічними ідеями мюнхенської сецесії [535, с. 142–144]. 

Дослідивши творчість О. Мурашка, ми дійшли висновку, що враження від 

паризького імпресіонізму український живописець творчо розвинув тільки на 

дистанції часу, що найвиразніше проявилося в портретних імпровізаціях 1906–

1911 років «На кормі. Портрет Жоржа Мурашка» (1906) та «Сонячні плями. 

Жорж та О. І. Мурашко» (1908) [502, с. 48]. Свій імпресіоністичний досвід 

О. Мурашко збагатив синтетичними підходами Е. Мане, що дало змогу 

об’єднати жанри краєвиду та портрета (1908, іл. Б 4.1.1–4.1.4) [502, с. 48]. 

Пленерний імпресіонізм О. Мурашка став лише етапом його творчого 

утвердження. Символічна природа творчих уподобань митця визначила 

домінанту хроматичного символізму, який О. Мурашко розкрив у наступних 

своїх постімпресіоністичних шуканнях 1910–1918-х років [973]. Проаналізовані 
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твори українського живописця 1906–1911-х років належать до визначних взірців 

світового імпресіонізму доби пізнього модерну. 

 

4.2 Синтез імпресіонізму з орнаментальною концепцією сецесії у творчій 

практиці А. Маневича 1906–1914 років9 

Досвід імпресіонізму самобутньо адаптував у своїй творчості український 

пейзажист А. Маневич. У практиці митця засади спектрального колоризму 

ар нуво органічно синтезувалися з витонченою естетикою мюнхенської сецесії 

та вродженим ліричним сприйняттям української природи [526, с. 129]. У 

матеріалах документально-архівного фонду № 28 НХМУ збереглося Свідоцтво 

№ 249 від 18 травня 1905 року про завершення навчання в Київському 

художньому училищі (іл. А 69) [1340]. А. Маневич почав регулярно 

виставлятися від 1903 року, навчаючись на третьому курсі училища [526, с. 129]. 

Зокрема, шістнадцять його етюдів зазначені в «Каталозі першої виставки 

етюдів» (№ 233–249) [258] і сім етюдів у «Каталозі виставки картин та етюдів 

російських художників» (№ 106–113) [268]. Після завершення Київського 

художнього училища А. Маневича зарахували на навчання до Мюнхенської 

академії мистецтв на семестр 1905–1906 років, про що свідчить документ від 

19 жовтня 1905 року (іл. А. 72) [1341]. Збереглася вітальна листівка 

М. Біляшівського до А. Маневича від 7 жовтня 1905 року з приводу цієї події 

(іл. А 70–71) [1389]. 

У монографії Н. Асєєвої «Українське мистецтво і європейські художні 

центри: кінець XIX – початок XX століття» (1989) зазначено, що завдяки 

особистим клопотанням М. Біляшівського А. Маневич зміг продовжити 

здобувати вищу освіту в Мюнхені, де паралельно він відвідував школу А. Ажбе 

[22, с. 66–67]. Майбутній пейзажист органічно сприйняв символічну рефлексію 

мюнхенської сецесії, зорієнтовану на вишукану лінеарну орнаментальність форм 

 
9 У підрозділі 4.2 використані наші публікації: «Мотив з деревом в краєвидах Абрама 

Маневича із збірки Національного художнього музею України» [516], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 129–136]. 
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[526, с. 130]. «Знайомство з мистецтвом сецесіоністів віддзеркалилося в майже 

орнаментальному переплетенні гілок дерев у картинах А. Маневича, у чітко 

окреслених контурах предметів, у використанні локального кольору», – 

підтверджує Н. Асєєва [22, с. 67]. 

Серед ранніх імпресіоністичних пошуків збереглися пленерні етюди 

А. Маневича періоду 1906–1909 років: «Зимовий краєвид із церквою» (1906–

1909, іл. Б 4.2.1), «Іллінська церква в Чернігові» (1909), «Український пейзаж» 

(1906–1909, іл. Б 4.2.5), «Пейзаж з деревом» (1909, іл. Б 4.2.2) [526, с. 130]. 

Згадані етюди увійшли до сорока восьми картин, які подарувала 1972 року 

ДМУОМ донька художника Люся Маневич-Честер [1321]. На початковому етапі 

пленеризму А. Маневич усвідомлював живопис через призму натуралістичного 

сприйняття [526, с. 130]. У згаданих етюдах домінують природні відтінки, сюжет 

краєвиду побудовано на лінійно-просторовій перспективі, при цьому 

зображальні засоби відтворюють ілюзію емпіричної достовірності [516, с. 251]. 

Описану стадію живописного пленеризму, що, як правило, передувала 

«чистому» імпресіонізму, авторитетний знавець імпресіонізму З. Кемпінський 

визначив терміном «протоімпресіонізм» (іл. Б 4.2.1–4.2.2) [281, с. 8]. 

Спираючись на це вдале визначення, можемо стверджувати, що пленерні етюди 

А. Маневича періоду 1906–1909 років належать до так званої стадії 

«протоімпресіонізму» [526, с. 130]. 

Своєрідним творчим підсумком ранніх пленерних пошуків А. Маневича 

стала його персональна виставка, експонована в залах Міського музею Києва по 

вул. Царська площа (04.12.1909–07.01.1910) [1346]. На виставці 28-річний 

пейзажист представив 41 етюд [1348]. До відкриття персональної виставки було 

видано скромний чорно-білий каталог без ілюстрацій (іл. А. 74) [1344], 

надруковано чорно-білу афішу (іл. А 73) [1342] і запрошення у форматі 

невеличких візитівок під назвою «Почетный Билетъ» [1343]. Повідомлення в 

пресі про майбутнє відкриття виставки надрукували 30 листопада в часописі 

«Кіевские Вести» [1345]. Від 4 грудня 1905 року по 7 січня 1906-го в тогочасній 

київській пресі активно виходили анонси про виставку А. Маневича [1345–1351]. 
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Як можна дізнатися з київських газетних анонсів того часу, унаслідок 

вдало проведеної персональної виставки, яку відвідали близько чотирьох тисяч 

глядачів, було продано картин на суму десять тисяч рублів [1352, с. 3]. Це дало 

змогу небагатому А. Маневичу нарешті виїхати за кордон і продовжити 

вдосконалювати свою майстерність упродовж 1910–1912 років у Італії, 

Швейцарії та Франції (іл. А 76) [526, с. 131]. Ознайомлення з провідними 

тенденціями європейського модерну назавжди змінило творче світобачення 

А. Маневича та принесло йому неочікуване міжнародне визнання, зокрема 

участь у паризькому весняному Салоні 1912 року [1197]. Як показало вивчення 

художніх творів А. Маневича 1905–1942 років з фондів НХМУ, його 

живописний стиль остаточно розкріпачився після згаданої подорожі, 

звільнившись від залишків академізму [526, с. 132]. Різнокольорова хроматична 

палітра повністю витіснила колишню монохромну гаму, а манера накладання 

фарб стала більш фактурною [526, с. 132]. Надихаючись природним мотивом, 

А. Маневич усе більше зосереджувався на ліричному відчутті прекрасного, 

упритул підійшовши до вирішення асоціативно-настроєвих питань сецесійного 

краєвиду-враження [526, с. 132]. 

Ідеї неоромантичного настроєвого краєвиду найвиразніше проявилися в 

ліричних пейзажних алегоріях митця 1912–1914 років [526, с. 132]. У творчому 

процесі А. Маневича ще відчутне безпосереднє переживання природних явищ 

[516, с. 252]. Водночас його нематеріальне міфопоетичне ставлення до природи 

починає самоочевидно розкриватися в назвах його нових картин: «Симфонія 

весни» (1912, іл. Б. 4.2.6), «Весна на Куренівці» (1914, іл. Б 4.2.7), що апріорі 

підтверджує бажання автора розсунути межі емпіричної дійсності до масштабів 

художньої метафори [516, с. 253]. Поетичне відчуття прекрасного А. Маневич 

утілює в алегоричному зіставленні весняної пори року з музикальною симфонією 

[526, с. 132]. 

Ідеї про спорідненість музичної природи з плином живописних сентенцій 

стали популярними наприкінці XIX століття під впливом ваґнерівського вчення 

«Gesamtkunstwerk» [67, с. 237]. О. Іванова відзначає, що у ваґнерівській 
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концепції «Gesamtkunstwerk» феномен музичної драми постає як універсальний 

продукт синтетичної творчої діяльності [231]. Завдяки ідеям Р. Ваґнера 

художники модерну почали синтезувати власні асоціативні враження з 

практичними образотворчими засобами [526, с. 132]. 

Як зазначено в літературних джерелах, новомодна тенденція уподібнювати 

живопис до музики була однаково популярною в різних національно-мистецьких 

школах модерну [281, с. 6]. Наприклад, аналізуючи мюнхенські враження 

В. Кандинського 1896–1908 років, авторитетний знавець аванґарду В. Турчин 

відзначає, що концепція «Gesamtkunstwerk» була засадничою в тогочасному 

мюнхенському середовищі [732, с. 39]. Як вказано раніше, саме на 

мюнхенському ґрунті почали формуватися перші творчі уявлення А. Маневича 

про синтетичну природу сучасного мистецтва [526, с. 133]. З іншого боку, у 

монографії З. Кемпинського «Польский импрессионизм» (1961) згадано роздуми 

М. Ґєримського, який вважав, що рух ліній і фарб у живописі замінює музичні 

інтервали та замість гармонії звуків у живописному творі народжується гармонія 

барв [281, с. 6]. 

Ідеї синтезу мистецтв, що історично виникли на німецькому підґрунті, 

набули нового розвитку завдяки діяльності видатного архітектора В. Ґропіуса, 

який увійшов в історію мистецтв як один із фундаторів Баухауса [1048]. Отже, 

нетривале навчання в Мюнхенській академії мистецтв стало творчим імпульсом 

для А. Маневича [526, с. 133]. Після подорожі до Франції 1912 року попередні 

враження від мюнхенської сецесії митець зрештою синтезував із засадами 

«чистого» спектрального імпресіонізму, що дало йому змогу виробити власний 

елегантний художній стиль [526, с. 133]. Створені живописцем краєвиди періоду 

1912–1914 років більше не нагадували пленерні етюди, змальовані просто з 

натури. 

У цих роботах утілено узагальнене емоційно-асоціативне переживання 

природних явищ, що перетворилося на інтуїтивне художнє передчуття митця 

[526, с. 133]. Французький критик С. Валері прокоментував відхід А. Маневича 

від пленерного натуралізму: «Живопис Абрама Маневича фактично є 
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параболою. Митець користується ритмами ліній і соковитістю кольорів, щоби 

передати інтимно-суб’єктивні почування, власні переживання, лише породжені 

враженнями від природи» (іл. А 76) [1355, с. 1–2]. Оцінка французьким критиком 

живопису А. Маневича є свідченням того, що митець переосмислив творчі 

завдання і, відповідно, переглянув пластичні засоби формотворення у своїй 

практиці [526, с. 133]. 

Відтворюючи елементи краєвиду: дерева, галявину, річку або небокрай, 

художник усвідомлює їх з точки зору формальної підпорядкованості загальній 

декоративній архітектоніці [526, с. 134]. Композицію «Симфонія весни» 

(іл. Б 4.2.6) побудовано за принципом дзеркальної відповідності. Візерунок 

переплетених гілок на тлі небокраю повторюється плетивом тіней на відкритому 

весняному ґрунті. На першому плані змальовано тоненьке молоде деревце, що 

своїм мармуровим стовбуром спирається на нижній край рами [526, с. 134]. 

Нахилений стовбур і його розкинуті гілки створюють діагональну динаміку. На 

лінії обрію символічно перетинаються три стихії: небосхил (повітря), суходіл 

(земля) і джерело (вода) [516, с. 253]. Праворуч змальовано плескуватий пагорб. 

Його дугоподібні контури повторюють заокруглені форми хмарин у небі. 

Білосніжний колір стовбура контрастно виділяється на тлі різнокольорового 

ґрунту [516, с. 253]. Засоби художнього синтезу дають змогу підсилити лінеарну 

динаміку експресією спектральних барв [516, с. 253]. Рухомий мазок передає 

колірні асоціації, не зосереджуючись на відтворенні сонячних рефлексів [516, с. 

253]. Осяяний сонцем білосніжний стовбур є алегорією юності та чистоти. 

Світло-зелений відтінок пагорбка символізує енергію життя. Сапфірові тіні, 

переплетені на землі ірреальним мереживом, надають сюжету казкової 

загадковості [516, с. 253]. 

Прихована краса світобудови проступає через орнамент переплетених 

гілок, який сецесійним мереживом вкриває композиції А. Маневича: «Майже 

завжди він відтворює краєвид крізь гілки дерев», – зауважив І. Еренбург [1355, 

с. 1]. Популярність живописного стилю А. Маневича в колі сучасників засвідчує 

і той факт, що із 75-ти картин, що експонувалися на його персональній виставці 
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в галереї Дюран-Рюеля в лютому-березні 1913 року (іл. А 77), Люксембурзький 

музей придбав до власної колекції краєвид «Крізь гілки» (1909) [516, с. 254; 

1353–1357]. 

На підставі концепції сецесійного краєвиду-враження А. Маневич створив 

образ «Весна на Куренівці» (іл. Б 4.2.7) [516, с. 254]. Фронтально, по ширині всієї 

композиції, відтворено молоді деревця, розташовані за правилом іррегулярного 

сецесійного візерунка. Завдяки ритмічному компонуванню виникає враження 

візерунчастої «сітки», крізь яку проглядаються другорядні елементи краєвиду – 

будиночки та небо на другому плані [516, с. 254]. Біляві силуети стовбурів 

губляться в імлі бузково-синьої тіняви, що слугує декоративним порталом 

композиції [516, с. 254]. Ефемерні конфігурації тіней поширюються незалежним 

від реальності плином: вони не пов’язані з намальованими деревами й 

розповзаються по землі у вигляді спорадичного сапфірового плетива [516, с. 

254]. Згори змальовано небесне склепіння, що куполом огортає всю композицію. 

Як і в попередньому сюжеті, живописна архітектоніка композиції побудована за 

правилом контрастного протиставлення: білого ахроматичного – 

різнокольоровому хроматичному [516, с. 254]. 

Міфопоетичне ставлення до натури, відтворене арсеналом формальних 

образотворчих засобів, почало домінувати у творах А. Маневича приблизно 

після 1912 року [516, с. 254]. Своїм пензлем, наче чарівною паличкою, поет-

пейзажист перетворював тривіальну дійсність на дивовижну казку. Одним з 

перших цю властивість помітив тогочасний художній критик Б. Яновський: 

«Його краєвиди поетичні, втішно бачити художника, який ніжно любить 

природу, уважним оком виявляє її невидимі таємниці й чуттєвою душею 

відгукується на її голос» [1346]. 

Як відомо, А. Маневич не був прямим продовжувачем традицій 

українського краєвиду, як і голландський живописець В. ван Ґоґ не був 

безпосереднім наслідувачем традицій французького живопису [526, с. 135]. 

Водночас безмежна зачарованість А. Маневича самобутньою красою української 

природи перетворила його живопис на явище національного масштабу [526, с. 
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135]. Неприкрашена та самовіддана любов А. Маневича до українського 

ландшафту надихала сучасників своєю безкінечною щирістю [526, с. 135]. 

М. Соломонов писав у Петроградському часописі «Журнал журналов» 

1916 року: «І дивлячись на широко та соковито написані краєвиди А. Маневича, 

цього апологета істинної краси в природі, її душі, так хочеться любити життя й 

благословити цю бідну стежку, по якій, жебрак, я йду» [1361]. 

У поетичних інтерпретаціях художника образи української природи 

досягли найвищого ступеня ліризму, перетворившись на позачасові художні 

метафори [526, с. 136]. Непоказовий патріотизм живописця розкривався в його 

щоденному сорокалітньому служінні Україні [526, с. 136]. Саме тому ім’я 

А. Маневича увійшло в історію українського та світового мистецтва як класика 

українського пейзажного жанру доби модерну [516, с. 258; 900, с. 18; 970, с. 300]. 

Імпресіоністичний доробок А. Маневича є унікальним джерелом для сучасних 

досліджень (іл. Б 4.2.1–4.2.8). Завдяки зусиллям його доньки Л. Честер в Україні 

сьогодні зберігаються твори всіх періодів його імпресіоністичного живопису: від 

раннього «протоімпресіонізму» до пізнього імпресіонізму та постімпресіонізму 

[526, с. 136]. Проаналізовані етюди А. Маневича 1906–1914-х років належать до 

найвишуканіших взірців українського імпресіонізму, а сам автор – до фундаторів 

національного українського модерну та художньої освіти в Україні, що 

підтверджують висновки сучасних українських мистецтвознавців [280, с. 151; 

900, с. 19; 970, с. 301]. 

 

4.3 Синтез пізнього імпресіонізму початку 1880-х років з алегоричною 

програмою віденської сецесії в досвіді Ф. Кричевського 1913–1924-х років10 

Адаптація імпресіонізму у творчості Ф. Кричевського відрізнялася 

своєрідною специфікою, позаяк засади спектрального колоризму ар нуво 

синтезувалися в його уяві з програмою алегоричних уподібнень віденської 

 
10 У підрозділі 4.3 використані наші публікації: «На перехресті модерну: Федір 

Кричевський на шляху до постімпресіонізму» [518, с. 16–17], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 136–141]. 
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сецесії [518, с. 17]. У цьому сенсі процес утвердження імпресіонізму 

Ф. Кричевського нагадує траєкторію формування імпресіонізму в досвіді 

А. Маневича, у практиці якого спектральний імпресіоністичний колоризм 

синтезувався з орнаментальною концепцією мюнхенською сецесії [516, с. 250]. 

На жаль, взірці раннього імпресіонізму Ф. Кричевського майже не збереглися. 

Частина художніх творів митця початку 1900-х років була знищена в січні 

1918 року під час наступу більшовиків на Київ [518, с. 16]. Про це згадує у своїй 

монографії В. Рубан, яка вказує, що увесь мистецький доробок братів 

Кричевських і збірка старожитностей В. Кричевського зберігалися в будинку 

М. Грушевського, що згорів під час більшовицьких артобстрілів [629, с. 585]. 

Сьогодні у фондах НХМУ зберігаються чотири імпресіоністичні етюди 

Ф. Кричевського періоду 1913–1924 років, на підставі яких можна сформувати 

загальне уявлення про імпресіоністичний досвід у творчості майстра (іл. Б 4.3.1–

4.3.4). Згадані полотна виконані на папері або картоні в техніці кольорової 

пастелі [526, с. 137]. 

Найбільш ранній з етюдів – «Жіночі голівки. Лідія Старицька з донькою» 

(1913, іл. Б 4.3.1) Ф. Кричевський розробляв як попередній матеріал до 

майбутнього символічного портрета «Три покоління» (1913) [526, с. 137]. За 

творчим задумом митця три покоління жінок ‒ онука, мати й бабуся – мали 

уподібнюватися трьом порам року: весні, літу й осені [518, с. 16]. Як згадує в 

дослідженні В. Овсійчук, тенденція алегоричного перевтілення слугувала 

асоціативно-символічним інструментом сецесійної мови натяків [464, с. 64]. 

Український художник-кераміст П. Мусієнко, перший біограф Ф. Кричевського, 

вказував, що ліричний задум образу «Три покоління» постійно вдосконалювався 

в пленерній роботі з натурницями: Л. Старицькою, її донькою Галею і їхньою 

родинною нянею з маєтку в Шишаках [434, с. 28]. Завдяки пастелям з фондів 

НХМУ сьогодні можна простежити прихований процес творчих трансформацій. 

Водночас згадані пастельні ескізи виявляють любов Ф. Кричевського до пленеру 

[526, с. 137]. Непередбачуваність вражень від природи допомагала художникові 
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освіжити мистецьке бачення новими відчуттями та відмежуватися від 

академічної інертності сприйняття [526, с. 137]. 

В етюді «Жіночі голівки. Лідія Старицька з донькою» (іл. Б 4.3.1) яскраве 

сонячне проміння осяяло обличчя Л. Старицької прозорими золотавими 

переливами [526, с. 138]. За профілем матері дзеркально стоїть її донечка Галя. 

Цитринові рефлекси мерехтять іррегулярним візерунком, «перескакуючи» з 

обличчя матері на обличчя доньки [518, с. 16]. Враження величної грації 

передано селекцією жовтих відтінків: лимонних, вохри золотої, індійської 

жовтої. Хроматична декоративність колірних плям зміцнює формальний бік 

образності: з’являються перші натяки на художню умовність [526, с. 138]. 

Асоціативне враження «сонячності» виникає від домінування бурштинових 

відтінків, які, наче ноти однієї мелодії, створюють спільне неперервне враження 

[518, с. 16]. 

«Дзеркальний» ефект у Ф. Кричевського має метафоричне значення. 

Донька поряд з матір’ю сприймається як її «дзеркальне» відображення, що 

постає на віддалі часу [526, с. 138]. У такій інтерпретації виникає стан 

недомовленості, за якого сьогодення уявляється через вимір майбутнього. 

Пастельні етюди з фондів НХМУ за рівнем їх живописної віртуозності не можна 

зарахувати до початкових імпресіоністичних пошуків, що, без сумніву, існували 

в практиці Ф. Кричевського (іл. Б 4.3.1–4.3.4). У цих імпровізаціях митець одразу 

синтезував емпіричні враження від натури із сецесійною програмою 

алегоричних натяків, що на практиці зображували у вигляді орнаментальних 

блоків реального й умовного. Упровадження формальних засобів виразності 

дало змогу художникові дистанціюватися від натуралізму [518, с. 17]. 

Аналогічну бінарну композицію застосовано в етюді «Жінка з дівчинкою» 

(іл. Б  4.3.2). Є. Блакитний згадує, що в цьому портреті Ф. Кричевський змалював 

своячку (сестру дружини) з племінницею [51, с. 54]. Етюд «Жінка з дівчинкою» 

не датовано. Утім, характерна темпераментна манера пастельного розтушування 

та специфічна гама кольорів дуже подібні до тих, які використав Ф. Кричевський 

в етюді «Голова жінки. Наталя Кричевська» (1923–1924, іл. Б 4.3.3). На підставі 
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проведеного мистецтвознавчого аналізу ми виявили подібність пігментів і стилю 

відтворення. Тому етюд «Жінка з дівчинкою» можна умовно датувати початком 

1920-х років. У прагненні узагальнити природні враження Ф. Кричевський почав 

змальовувати кольори не короткими штрихами, а хроматичними 

розтушуваннями. Цей засіб концентрував колірну імпресію та посилював 

загальне враження декоративної орнаментальності [526, с. 138]. В обох ескізах 

декоративна самодостатність кольору стає очевидною [518, с. 17]. 

Робота на пленері розкріпачувала Ф. Кричевського та збагачувала його 

новими враженнями для розробок формальних художніх стилізацій, 

здійснюваних уже без живої натури, на підставі готових ескізів [518, с. 17]. 

Наприклад, імпресіоністичний етюд «Голова жінки. Наталя Кричевська» (1923–

1924, іл. Б 4.3.3) передував створенню декоративно-стилізованого образу коханої 

в полотні «Кохання» (1925–1927) [518, с. 17]. Важливо наголосити, що 

імпресіоністичні пошуки Ф. Кричевського періоду 1913–1924 років спиралися на 

тенденцію пізнього імпресіонізму, який, віддалившись від просторового 

натуралізму 1860–1870-х, апелював до вирішення спектрально-формальних 

аспектів. Однією з перших учених, хто теоретично пояснив специфіку пізнього 

імпресіонізму, була Н. Яворська, яка, аналізуючи перехід П. Сезанна від 

раннього імпресіонізму до пізнього, доходить висновку: «Формальні пошуки 

імпресіоністів до кінця 1880-х років починають усе більше пройматися 

декоративністю. […] Імпресіонізм має тенденцію до переходу від просторового 

в площинний; найдрібніші колірні зіставлення тепер усе більше починають 

локалізуватися в конкретні кольорові плями, причому самі плями 

розташовуються з певною закономірністю» [843 с. 30–31]. 

Візуальна тенденція конструювати сюжет у вигляді хроматичного 

візерунка, як зауважила Н. Яворська, почала формуватися внаслідок 

взаємопроникнення принципів спектрального імпресіоністичного колоризму з 

ритмами орнаментально-декоративної сецесії [526, с. 139]. Наприкінці 1880-х 

років «технологія» образотворчого синтезу активно стверджувалася на 

паризькому ринку мистецтв через модні рекламні плакати моравсько-чеського 



180 
 
живописця А. Мухи, який переїхав до Парижа 1887 року (іл. Б 3.1.40) [1244]. 

Інтегральний зв’язок, започаткований між спектральною палітрою 

імпресіоністів і орнаментальною концепцією сецесії, почав привертати увагу 

нової ґенерації мистецтвознавців, знайшовши теоретичне обґрунтування в 

працях М. Валліса [1009] та З. Віхманна [1013]. Специфічні площинно-

декоративні особливості живописного відтворення, властиві пізньому 

імпресіонізму, присутні в згаданих пастельних етюдах Ф. Кричевського 1913–

1924 років [526, с. 139]. 

В аналогічній декоративно-площинній манері створено пастельний 

«Портрет Наталі Кричевської з букетом троянд» (1923–1924, іл. Б 4.3.4), який, на 

нашу думку, можна вважати шедевром українського імпресіонізму. На цьому 

етапі йдеться вже не про портрет жінки, а про почуття Ф. Кричевського до неї 

[518, с. 17]. Ірраціональний фактор нейтралізує об’єктивний вимір: земна жінка 

перетворюється на поетичну музу [526, с. 140]. Створений образ-видіння не 

викликає натуралістичних асоціацій. Лице портретованої стало лише приводом 

для віддзеркалення душевного стану закоханого художника. Паралельні 

алегоричні зіставлення зумовлює розкішний букет троянд. Ф. Кричевський 

прагне передати кольорами їхній ніжний аромат. Так само і в образі коханої 

жінки головною стає не її зовнішність, а внутрішня поетична харизма (іл. Б 4.3.4) 

[526, с. 140]. 

Хоч усі згадані імпресіоністичні образи Ф. Кричевський створив 

безпосередньо з натури, до них не можна застосувати висновок Дж. Ревалда, 

яким він прокоментував практичні методи О. Ренуара 1870-х років: «Єдиним 

досвідом, що його цікавив, був досвід, який йому надавала природа» (іл. Б 3.1.30) 

[613, с. 125]. Дослідження показало, що враження від натури виявилися не 

єдиним джерелом творчого натхнення Ф. Кричевського, оскільки вони 

синтезувалися у творчій уяві митця з його спогадами, передчуттями та 

художніми ідеями часу (іл. Б 4.3.1–4.3.4) [526, с. 140]. Вивчення емпіричного 

матеріалу засвідчило, що Ф. Кричевський сприйняв декоративні властивості 

пізнього імпресіонізму, що сформувалися напередодні виникнення 
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неоімпресіонізму (1884–1885) [526, с. 140]. Стадіально ця проміжна фаза 

передувала повноцінному декоративно-площинному постімпресіонізму [139, с. 

224–235; 168, с. 12–15; 281, с. 15]. Тенденція пізнього імпресіонізму, у якій 

працював Ф. Кричевський упродовж 1913–1924 років, є послідовним 

продовженням етапу зрілого імпресіонізму, у якому творили О. Мурашко 

(іл. Б 4.1.4) й А. Маневич (іл. Б 4.2.8) у період 1906–1914 років. Проаналізовані 

пастельні етюди Ф. Кричевського належать до найоригінальніших взірців 

українського імпресіонізму другої декади XX століття. 

 

4.4 Імпресіоністичні візії О. Новаківського в контексті художніх пошуків 

молодопольського мистецького середовища11 

Оскільки перше знайомство з мистецтвом модерну в практиці 

О. Новаківського, як і М. Бурачека та І. Северина, відбулося в 

молодопольському мистецькому середовищі, це зумовило реґіональну 

специфіку адаптації до імпресіонізму. У колі краківських новаторів, які 

безпосередньо викладали згаданим українським студентам у КАМ, провідні 

тенденції ар нуво синтезувалися з народною темою (іл. Б 4.4.1). Як вказано в 

мистецтвознавчих дослідженнях, засади пленерного імпресіонізму 

О. Новаківський, І. Северин і М. Бурачек сприйняли під впливом живописного 

темпераменту Я. Станіславського [499, с. 98; 932, с. 74; 939, с. 47]. 

«Малоросійські» пейзажі Я. Станіславського всотали лірично-епічний дух 

українського села Вільшана, де народився польський імпресіоніст [464, с. 110]. 

Прихильність українських студентів до земляка не применшувала ролі 

Л. Вичулковського та Ю. Мегоффера, через творчість яких українці сприйняли 

народну тематику й орнаментально-сецесійний формат інтерпретації [526, с. 

141]. Рефлексії сецесії в етюдах Я. Станіславського 1880–1900-х відзначає 

У. Козаковська-Зауха [932, с. 77, 83; 935, с. 9]. Аналогічну думку висловлює 

 
11 У підрозділі 4.4 використана наша публікація «Постімпресіонізм в українському 

живописі ХХ століття» [526, с. 141–149]. 
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В. Овсійчук: «Сецесійні ознаки в його краєвидах з’явилися тоді, коли він став 

професором Краківської оновленої академії, що позначилось на гнучкій 

контурній лінії форм дерев і хмар, а також у настроєвих краєвидах вечірніх 

сутінків, місячних ночей, світанків» [464, с. 32]. Художній синтез реального і 

суб’єктивного органічно перейшов у досвід українських студентів КАМ [526, с. 

141]. 

З іншого боку, на межі XIX – XX століть у польському суспільстві 

утверджувалися патріотично-визвольні ідеї хлопоманії [924, с. 187–190]. У колі 

мистецької краківської еліти ідеї хлопоманства поширювали В. Тетмайєр, 

С. Виспянський, Л. Вичулковський, С. Дембіцький. Крім того, їх розвинули у 

своїй творчій діяльності мистецькі угруповання «Молода Польща» та «Штука» 

[163, с. 16]. В інтерпретаціях піонерів польського модерну народна тематика 

синтезувалася із засадами імпресіонізму, символізму та сецесії (іл. Б 4.4.1). 

Т. Добровольський відзначає, що у зв’язку із цим народна тема стала модною в 

молодопольському живописі [888, с. 350]. Природний стиль життя 

О. Новаківського, його одруження з польською селянською дівчиною Анною-

Марією Пальмовською та їх подальше проживання в с. Могила доводять, що 

український живописець перебував під впливом хлопоманії, як і весь 

професорський склад КАМ [163, с. 16]. Проживання О. Новаківського на лоні 

природи сприяло активній пленерній імпресіоністичній практиці. При переїзді 

до Львова 1913 року це стихійне відчуття природи витіснили нові враження від 

динамічної атмосфери львівської необарокової архітектури, тому так званий 

«могилянський» період творчості О. Новаківського дійшов логічного 

завершення [526, с. 142]. 

Як зауважив у публікації «Українці в Краківській академії мистецтв» 

(1931) колишній студент Д. Горняткевич, найсильніше враження на українських 

студентів КАМ справляли Л. Вичулковський і Я. Станіславський, які «як 

репрезентанти імпресіонізму […] внесли нові мистецькі вальори, якісь такі 

близькі настроям і темпераментові їх учнів-українців» [164, с. 41]. 
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Опрацювання імпресіоністичних етюдів О. Новаківського періоду 1896–

1904 років засвідчило, що під впливом занять у Я. Станіславського і 

Л. Вичулковського у практиці О. Новаківського виокремилися три тематичні 

тенденції [526, с. 142]. У першій, переважно започаткованій під впливом творчих 

уподобань Л. Вичулковського, пленерні враження О. Новаківського 

синтезувалися з народною темою у вигляді сценок з народного життя: «На 

городі» (1901), «Коні. Відпочинок. Ободівка», «Ярмарок в Україні», 

«Купальники» (1903), «Білий бичок. Ободівка» (1904) (іл. Б 4.4.2–4.4.3) [526, с. 

143]. Настрої цих композицій О. Новаківського перегукувалися з народними 

сюжетами Л. Вичулковського «Рибалка» (1891), «Оранка на Україні» (1892), 

«Воли біля водопою» (1892) [526, с. 143]. 

У другій тенденції, що увібрала поезію неоромантичного краєвиду-

враження Я. Станіславського, об’єктивні емпіричні враження від природи 

синтезувалися із суб’єктивним ліричним настроєм О. Новаківського. При цьому 

природний стан О. Новаківський почав використовувати як асоціативно-

емоційний меседж, тобто алегорично. Фарби й експресивні фактурні мазки на 

етюдах О. Новаківського віддзеркалювали його тогочасний душевний стан, який 

наче нероздільно з’єднався з природою. Згадана тенденція неоромантичного 

краєвиду-враження втілена в низці краєвидів О. Новаківського 1900–1910-х 

років: «Квіти після заходу сонця. Травень» (1900-ті, іл. Б 4.4.8), «Буря 

наближається» (1900-ті, іл. Б 4.4.9), «Кущі» (1910-ті, іл. Б 4.4.5) [526, с. 143]. 

У третій тенденції пленерного імпресіонізму О. Новаківський об’єднав 

природний мотив з елементами гуцульського житла, створивши в такий спосіб 

асоціативні передумови для етнічної ідентифікації образу [526, с. 143]. Серед 

найвиразніших зразків на цю тему виділяються два сюжети 1909 року ‒ «Пейзаж 

з Осмолоди» (1909, іл. Б 4.4.6) і «Весняні мряки. Осмолода» (1909, іл. Б 4.4.7). 

Опрацювання емпіричного матеріалу дає підстави припустити, що цю 

тенденцію, напевно, О. Новаківський запровадив у свою практику під впливом 

творчості Л. Вичулковського, який любив змальовувати гуцульську архітектуру 

на тлі карпатських пейзажів [526, с. 143]. Наприклад, у краєвиді 
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Л. Вичулковського «Церква Святого Яна в Яремчі» (1910) дерев’яний храм 

асоціюється з першоджерелами народного буття. 

Масштабний творчий світогляд Л. Вичулковського став культурогенним 

підґрунтям, на якому формувався і «дозрівав» майбутній міфопоетичний 

потенціал О. Новаківського. Особливістю імпресіонізму О. Новаківського є те, 

що в ньому відсутні богемні настрої паризьких імпресіоністів, які увібрали 

легкість життя з розважальних сюжетів укійо-е [526, с. 144]. Імпресіонізм 

О. Новаківського був не світським і ґламурним, а грубувато-селянським. І в цих 

специфічних рисах імпресіоністичних інтерпретацій О. Новаківського 

розкриваються безпосередні впливи Л. Вичулковського [526, с. 144]. 

В етюдах першої категорії зі сценками народного життя з’явилося чітке 

розмежування на дві зони: осяяну сонячним світлом і тіньову. Силуети людських 

фігур і худоби О. Новаківський компонує формально в ритмі іррегулярного 

візерунка, що розкриває додаткові впливи сецесії [526, с. 144]. Одним з перших 

етюдів, у якому О. Новаківський синтезував пленерний імпресіонізм з народною 

темою, є «Ярмарок в Україні» (1903, іл. Б 4.4.2). На першому плані змальовано 

хуторян з возом, які стоять у затінку, а панорама ярмарку, що відкривається за 

їхніми фігурами на другому плані, щедро осяяна сонячним світлом. 

О. Новаківський «ліпить» форму щільними продовгуватими мазками. Для всіх 

планів сюжету використано однакову консистенцію мазка, що употужнює 

чинники формалізму [526, с. 144]. 

В етюдах спостерігаємо зрушення в бік декоративно-площинного 

узагальнення форм. Предмети набувають чітких силуетів, а іноді вони обведені 

додатковим контуром [526, с. 144]. В образі «Ярмарок в Україні» 

О. Новаківський прописав білі стіни хатинок на другому й третьому планах 

просто чистим білилом. Підкресливши декоративність цих деталей, він 

зігнорував академічні правила просторової перспективи [526, с. 144]. 

О. Новаківський передавав відчуття «народності» через узагальнені враження 

про натуральні барви господарського реманенту, лаконічні форми строїв і 

неприкрашені буденні сюжети [526, с. 144]. Порівняно з ефектною, святковою 
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репрезентацією В. Тетмайєра, творчість якого була популярною в колі 

молодопольських хлопоманів, О. Новаківському вдалося уникнути впливу 

описового етнографізму [526, с. 144]. 

Як ми зазначали раніше, одночасно імпресіоністичний досвід 

поширювався в практику О. Новаківського через настроєвий краєвид-враження, 

сприйнятий від Я. Станіславського [852, с. 43]. Д. Антонович згадує про 

ліричний талант Я. Станіславського: «Поезія тихих українських вечорів, 

наддніпрянських степів… В усіх його студіях-піснях виявляється стільки тої 

слов’янської меланхолії» [19, с. 13]. Опрацювання етюдів О. Новаківського 

1900–1914 років засвідчило, що, наслідуючи методи наставника, він передавав 

стан художнього ліризму аналогічними засобами алегоричного уподібнення: у 

вигляді згасання сутінків, у яких зникало життя, або у ясних світанках, що 

народжували день і створювали нові можливості [526, с. 145]. 

Тож усвідомлення нових формальних потенцій кольору відбувалося в 

досвіді О. Новаківського через звернення до художньої метафори. Невидимий 

художній зміст зароджувався в надрах передчуттів митця й назовні проявлявся 

через конкретний візуальний результат, який нагадував дещо первородне, 

язичницьке й нецивілізоване. «[…] бачимо в ньому [О. Новаківському] 

пристрасну і чуттєву натуру язичника, закоханого в земну, матеріальну красу 

світу, у буйство вітальних сил природи», – зазначає Л. Волошин [118, с. 24]. Як 

можна впевнитися, інстинктивна любов О. Новаківського до «вітальних сил 

природи» в унісон відповідала «пантеїстичній прив’язаності Я. Станіславського 

до землі» [186, с. 159]. 

Симптоматичного значення набувають імпресіоністичні етюди-враження 

О. Новаківського 1900-х років, у яких відтворено «перехідні» стани природи: 

«Буря наближається», (1900-ті), «Захід сонця» (1907), «Перед сходом сонця» 

(1909), «Хмари після заходу сонця» (1911), «Краєвид з горою» (1910–1914, 

іл. Б. 4.4.5) [526, с. 145]. «Межовий» стан сприяв посиленню контрастів та 

інтенсивності барв. Живописна імпресія значно загострювалася, створюючи 

передумови для селекції кольорів [526, с. 145]. Палітра етюду «Квіти після 
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заходу сонця. Травень» обмежена двома доповнювальними кольорами: 

червоним і зеленим, що створює передумови для символічно-асоціативного 

узагальнення. При цьому потенціал міфопоезії посилюється за умов 

передвечірнього «контрастного» стану природи [526, с. 145]. Атмосфера сюжетів 

«Буря наближається» (іл. Б 4.4.9) та «Квіти після заходу сонця. Травень» 

(іл. Б. 4.4.8) співзвучна з ліричним станом, створеним Я Станіславським в етюді 

«Сад у Пустоварному» (1903) [526, с. 146]. 

У пошуках краєвидів незайманої української природи навесні 1909 року 

О. Новаківський виїхав на пленер у карпатське поселення лісорубів Осмолода, 

розташоване у високогірній долині річки Лімниці. Тут були створені невеличкі 

етюди на картоні «Пейзаж з Осмолоди» (іл. Б 4.4.6) та «Весняні мряки. 

Осмолода» (іл. Б 4.4.7) [526, с. 146]. Імпресіоністичне опрацювання виділяється 

витонченою палітрою. Невимушена манера живопису дає змогу зарахувати етюд 

до фази зрілого імпресіонізму. З особливою легкістю написано сюжет «Весняні 

мряки. Осмолода», у якому змальовано лісову галявину на тлі гори Молода [526, 

с. 146]. Яскраві барви передають стан пробудження природи навесні. Радикально 

вирішена проблема просторової глибини. На першому плані домінують теплі 

барви: жовті, зелені, червоні [526, с. 146]. Натомість панорама другого плану 

відтворена холодними: кобальтом синім, ультрамарином і кобальтом 

фіолетовим. Тож враження просторової перспективи митець умовно передає 

через тепло-холодний контраст [526, с. 146]. 

Спорадична атмосфера пленеризму поглибила професійний інстинкт 

О. Новаківського. Емоційні лінії, фактурні нашарування фарб, знервована 

манера живопису – усе свідчить про те, що О. Новаківський втілював у роботі 

власні емоції [526, с. 146]. Стан смутку прозирає в краєвидах «Пейзаж» (1909–

1910) і «Краєвид з горою» (1910–1914). В етюді «Пейзаж» (іл. Г. 4.4.4), 

написаному олійними фарбами на картоні, зображено простий гірський краєвид. 

Авторський підпис вказує, що етюд створено впродовж листопада 1909 – лютого 

1910-го років. У меланхолійній інтерпретації зимового вечора О. Новаківський 

віддзеркалив внутрішній смуток [526, с. 147]. У центрі зображено дерев’яний 
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будиночок, у якому давно ніхто не зупинявся. Підібравши тьмяні відтінки синіх 

барв, які викливають схожі пригнічені асоціації, митець формальними засобами 

відтворив комплекс переживань: розчарування, ностальгію, терпіння, мужність. 

Посутенілі сині кручі на тлі яскравого стронціанового небокраю справляють 

враження гнітючої невизначеності, яку, певно, переживав у той період художник 

[526, с. 147]. 

Суголосним станом перейнятий «Краєвид з горою» (1910–1914). 

Інтерпретація О. Новаківського нагадує композицію Я. Станіславського на етюді 

«Кущі» (іл. Б 4.4.5), у якому польський митець скористався станом заходу сонця 

заради контражурного освітлення. Темні кущі, змальовані проти сонця, постають 

як монолітний темний силует [526, с. 147]. Скориставшись аналогічною схемою 

композиції, О. Новаківський розподілив простір етюду на дві формальні зони: 

темну, з придорожніми кущами, і світлу, на якій відтворено яскраво-блакитні 

хмарини на небі. О. Новаківський досягає відчуття напруження двома 

контрастами: світлого і темного та теплого і холодного [526, с. 147]. В етюді 

Я. Станіславського живопис формувався під впливом безпосередніх пленерних 

вражень. Натомість О. Новаківський узагальнив свій погляд на натуру, 

поєднавши емпіричні враження зі спогадами про досвід наставника [526, с. 147]. 

Від Я. Станіславського О. Новаківський запозичив мотив з хмарами, яким 

скористався в етюді «Краєвид з горою» (1910–1914). У власній інтерпретації 

український колорист не відтворює атмосферних ефектів, як це, наприклад, 

робив Я. Станіславський, а зосереджує увагу на ажурному візерунку хмарин і 

хвилеподібному плині листя на кущах [526, с. 148]. Глибина та звучність барв 

О. Новаківського значно употужнилися порівняно з його палітрою 1900-х років. 

Наявна різниця при відтворенні кольорів пов’язана з новими формальними 

завданнями, не обмеженими натурним сприйняттям. Смарагдові крони дерев 

прописані через кобальт зелений, ізумрудно-зелену, ультрамарин та веридонову 

барви [526, с. 148]. Накладання фарби О. Новаківський здійснює короткими 

заокругленими мазками, які розчиняються в пульсуванні симультанних вібрацій. 

Завдяки використанню локальних кольорів, спрощенню форм і пастозній манері 
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живопису в краєвиді митця значно посилився ефект декоративності [526, с. 148]. 

Тож пленерні етюди 1910–1914 років усе менше нагадують конкретні фрагменти 

природи. У них О. Новаківський наближається до створення формальної 

узагальненої поетичної метафори [526, с. 148]. Цю зміну творчого бачення, що 

відбувалася на межі першої і другої декад XX століття в різних жанрах 

О. Новаківського, помітили українські дослідники його творчості [371, с. 6–7]. 

У цей період внутрішній погляд О. Новаківського дедалі більше віддалявся 

від ілюзорних імпресіоністичних завдань, прагнучи розкрити невидимий бік 

явищ. У його настроєвих краєвидах 1910–1913 років суб’єктивне відчуття барв 

почало домінувати над емпіричним сприйняттям натури [526, с. 148]. Серед 

сюжетів О. Новаківського, що можна зарахувати до фази зрілого імпресіонізму, 

вирізняється низка ліричних образів: «Перед сходом сонця» (1909), «Пейзаж» 

(1909–1910, іл. Б 4.4.4), «Хмари після заходу сонця» (1911), «Пейзаж з горою» 

(1910–1914, іл. Б 4.4.5) [526, с. 148]. У цих образах живописець почав 

використовувати колір формально, як асоціативно-символічний меседж [526, с. 

148]. Хоча згадані етюди створені на пленері, нові площинно-декоративні 

принципи живопису вже розходилися з уявленнями про класичний імпресіонізм 

і тяжіли до символічно-хроматичного інструментарію постімпресіоністів [526, с. 

148]. Імпресіоністичний досвід О. Новаківського 1900–1913 років (іл. Б 4.4.2–

4.4.9), засвоєний на засадах прогресивних ідей краківського мистецького 

середовища, став органічним підґрунтям для подальших формальних пошуків 

митця на теренах постімпресіонізму й експресіонізму, що нерозривно 

переплелися між собою в його творчості так само, як і у творчості В. ван Ґоґа 

(іл. Б 3.3.10–3.3.11). 

 

4.5 Інспірації імпресіоністичного пленеризму Я. Станіславського в практиці 

І. Северина 1906–1913 років12 

 
12 У підрозділі 4.5 використані наші публікації: «Постімпресіонізм в українському 

живописі ХХ століття» [526, с. 149–154], «Студії Яна Станіславського в творчій практиці Івана 
Северина» [540].  
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Перші враження від імпресіонізму у творчій практиці І. Северина пов’язані 

з пейзажною майстернею Я. Станіславського, у якого полтавський художник 

навчався від жовтня 1905 року по жовтень 1906-го [1620–1623]. Сьогодні ранні 

твори І. Северина 1903–1913 років зберігаються в НМЛ – усього 24 живописні 

праці та 17 графічних аркушів [540, с. 90]. Як згадує В.  Ханко, під час Другої 

світової війни увесь творчий доробок І. Северина знищила пожежа [761, с. 4]. 

Тому живописні етюди митця з фондів НМЛ набули неабиякого історичного 

значення в контексті сучасних досліджень українського модерну на теренах 

Галичини [526, с. 150]. 

Під час навчання в КАМ у тематичному репертуарі І. Северина 

поширеними були сюжети зі скверами, садами й узліссями, популярні в 

імпресіоністичному пленеризмі Я. Станіславського (іл. Б 4.5.4–4.5.5) [540, с. 90]. 

До ранніх імпресіоністичних розробок І. Северина 1900-х років можна 

зарахувати етюди невеликого формату, написані олією на полотні або картоні: 

«Осінній пейзаж» (1903–1905), «Мотив з парку», «Рівнинний пейзаж», «Лісовий 

пейзажний етюд» (іл. Б 4.5.10), «Студія літнього пейзажу», – усі 1906-го року. У 

цих студіях І. Северин намагався передати враження від природних атмосферних 

явищ [526, с. 150]. 

Наприклад, у «Мотиві з парку» увагу зосереджено на створенні ілюзії 

прозорого повітря, а в «Осінньому пейзажі» – на відтворенні враження туману й 

осінньої мряки. У палітрі «Осіннього пейзажу» переважають глухі «земляні» 

відтінки, а моделювання кольорової поверхні здійснювалося прозорим 

«акварельним» лесуванням тонів [526, с. 151]. Така палітра й техніка були 

властиві академічному живопису, і їх не використовували в імпресіонізмі. 

Монохромна гама кольорів «Осіннього пейзажу», а також його манера 

виконання дають підстави припустити, що етюд І. Северин створив ще до вступу 

в КАМ. Ця гіпотеза підкріплена відсутністю тут характерних композиційних 

схем («кадрування» пейзажної деталі, «композиційний портал» краєвиду), які 

І. Северин почав застосовувати тільки після занять у Я. Станіславського 

(іл. Б 4.5.1–4.5.12) [540, с. 87–91]. 
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Як ми відзначали, Я. Станіславський любив змальовувати фрагменти 

краєвиду, вихоплюючи з природи «кадр» реальності [499, с. 99–100]. Польські 

науковці А. Круль і Л. Коссовський зазначали, що таке бачення перейшло у 

творчість Я. Станіславського від гравюр укійо-е, що справили на нього незабутнє 

враження під час десятилітнього проживання в Парижі [932, с. 74; 938, с. 43–47]. 

В етюдах з деревами польський імпресіоніст переважно обмежувався 

стовбурами, а крони дерев не зображав [540, с. 91]. Цей своєрідний прийом 

Я. Станіславський використав у краєвидах «Сад на весні» (1884, іл. Б 3.3.15), 

«Краківські Планти» (1903), «Березовий гай» (1904, іл. Б 4.5.4), «Весняний 

пейзаж» (1904), «Фрагмент краківських плант» (1905). Стовбури дерев 

Я. Станіславський розташовував проти сонця – у контражурі, при цьому виникав 

ефект монолітного силуету, і дерева сприймалися непереривним «частоколом» 

[540, с. 86–91]. За гіпотезою Л. Косовського, фрагментарну інтерпретацію 

стовбурів Я. Станіславський запозичив з гравюри Утаґави Хіросіґе «Сцена на 

веранді на узліссі вночі» (1840–1853) [932, с. 226–227]. Як згадувалося, 

Я. Станіславський розташовував внизу етюду тінь, що слугувала формальним 

композиційним «порталом» краєвиду (іл. Б 3.3.21–3.3.23, Б 4.5.4) [540, с. 92]. 

Описані засоби візуалізації перейшли в досвід І. Северина під час його навчання 

в КАМ у період 1905–1906 років [1620–1623]. 

У результаті роботи на пленері палітра І. Северина стала світлішою та 

збагатилася чистими кольорами (іл. Б 4.5.6, Б 4.5.10, Б 4.5.12). При зіставленні 

колірної гами «Осіннього пейзажу» (1903) з палітрою етюду «Мотив з парку» 

(1906) помітна різниця між коричневою монохромною та різнобарвною 

хроматичною гамами. Уведенню чистих кольорів у етюд «Мотив з парку» 

сприяла весняна пора року. І. Северин змалював паркову алею краківських 

плантів у контражурі, як це робив Я. Станіславський [540, с. 90]. На першому 

плані стовбури дерев написані теплими відтінками умбри, а на другому – 

кобальтом синім і фіолетовим. У процесі роботи над етюдом І. Северин 

скористався тепло-холодним контрастом, що свідчить про прогрес його фахових 

навичок [526, с. 151]. 
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Аналогічну схему композиції спостерігаємо в етюді «Рівнинний пейзаж» 

(1906). При цьому хроматичне протиставлення першого й другого планів 

вирішено радикальніше, ніж у попередньому краєвиді. На першому плані 

змальовано тільки поле, а на другому – небокрай. Оскільки в етюді «Рівнинний 

пейзаж» І. Северин скористався тими самими пігментами, що й у «Мотиві з 

парку», можна припустити, що обидві студії створені в березні – червні 1906 

року. Як повідомляє Д. Антонович, саме в той час Я. Станіславський дізнався 

про невиліковний діагноз і виїхав на останній пленер в Україну [19, с. 14]. 

Зіставивши пленерні студії І. Северина 1905–1906 років з етюдами 

Я. Станіславського початку 1900-х, ми виявили подібність хроматичної гами та 

композиційної структури. Утім, засвоюючи досвід наставника, І. Северин його 

не повторював, а робив власні висновки, спрощуючи образи до найпростіших 

форм і кольорів [526, с. 152]. 

У практиці митця 1905–1907 років набув поширення мотив з хмаринами, 

інспірований імпресіоністичним пленеризмом Я. Станіславського [540, с. 91]. 

Етюди з хмарами І. Северин розробляв у студіях невеликого формату олійною 

фарбою на картоні: «Краєвид з будяком» (1905–1913, іл. Б 4.5.11), «Студія 

літнього пейзажу» (1906), «Будяки» (1906), «Пейзаж» (1907), «Гірський пейзаж 

з вівцями» (1907), «Хмари» (1907–1913, іл. Б 4.5.12). Палітра етюдів, як правило, 

обмежена групою синіх пігментів: кобальтом синім, ультрамарином, кобальтом 

фіолетовим, турецькою синьою, що диференціювалися на засадах контрасту 

світлого й темного. При цьому можна помітити, що насиченість барв і їхня 

інтенсивність суттєво посилилися. У сюжеті «Хмари» помітна тенденція до 

декоративного спрощення деталей, коли форми хмарин та узгір’їв типізувалися 

до імперсональної конфігурації [526, с. 152]. 

Розташовуючи групу хмарин фронтально по периметру композиції, митець 

фокусує їх на полотні, наче на екрані. Такий засіб використовував 

Я. Станіславський, наприклад, в етюдах «Хмари. Добре на Україні» (1900), 

«Пейзаж з хмарами» (1903, іл. Б 4.5.6) – обидві зі збірки Силезького музею в 

Катовіце; «Вид на Особіте», «Хмари над Дніпром», «Хмара» (1903) – усі з 
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Національного музею в Кракові. Щоби краєвид сприймався завершеним 

художнім твором, а не випадковим фрагментом реальності, І. Северин 

користувався іншим засобом Я. Станіславського – відтворював тіні по краях 

формату, що слугував композиційним «порталом» (іл. Б 4.5.12) [540, с. 91]. 

Синтезуючи враження від природи з досвідом Я. Станіславського, І. Северин 

створював власний мистецький простір. Зокрема, І. Северин позбувся 

ілюзіоністичної функції «тіні», замінивши її декоративно-площинною 

стилізацією. Перехід до формального живописного інструментарію можна 

простежити в етюдах «Пейзаж» і «Гірський пейзаж з вівцями» (1907), «Студії 

літнього пейзажу» (1905–1907) [526, с. 153]. 

Дослідження імпресіоністичних етюдів І. Северина періоду 1903–1913 

років виявило тенденцію до наслідування мистецького досвіду 

Я. Станіславського (іл. Б 4.5.10–4.5.12). Це підтверджує низка образотворчих 

аналогій: подібний тематичний репертуар; використання специфічних 

композиційних схем; вживання тих самих пігментів, якими малював 

Я. Станіславський; засвоєння техніки пастелі, якою віртуозно володів польський 

професор; перехід від пленерного натуралізму до площинно-декоративної 

стилізації, що властиво для творів Я. Станіславського 1900–1905 років 

(іл. Б 3.3.23–3.3.24) [526, с. 153]. 

Опрацювання імпресіоністичних імпрез І. Северина дало змогу дійти 

висновку, що український студент не повторював, а творчо переосмислював 

сюжети Я. Станіславського [526, с. 153]. У прагненні позбутися стану 

ілюзорного натуралізму І. Северин зосереджувався на створенні загального 

враження від природи. У такий спосіб відбувся непомітний перехід від 

імпресіонізму до постімпресіонізму (іл. Б 4.5.10–4.5.12) [526, с. 153]. Відхід від 

натуралістичних домінант імпресіонізму й наближення до позачасових 

символічних констант постімпресіонізму стали особливо помітними у творах 

І. Северина 1909–1913 років, які ми розглянемо в окремому підрозділі. 

Проаналізовані імпресіоністичні етюди І. Северина 1900-х років з фондів НМЛ 

належать до взірців українського модерну першої декади XX століття. 
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4.6 Традиції Л. Вичулковського і Я. Станіславського в імпресіоністичному 

досвіді М. Бурачека  1908-1920- років13 

Упродовж 1906–1908 років на теренах краківського молодопольського 

мистецького середовища відбулося перше знайомство М. Бурачека з 

імпресіонізмом [873, с. 245]. Як зазначалося, творчість М. Бурачека мала 

спорадичний характер. Цей митець ніколи не стримував власних внутрішніх 

поривів якимись «обов’язками», навіть перед самим собою. Фахова 

самодисципліна, що зазвичай мотивує художників працювати в конкретно 

обраній манері, не відповідала анархічній харизматичності М. Бурачека 

(іл. Б 4.5.7–4.5.9). Він вільно надихався натурою та працював у різних 

живописних стилях. Зокрема, до пленерного імпресіонізму М. Бурачек звертався 

впродовж усього життя, паралельно поєднуючи його з іншими тенденціями, 

зокрема постімпресіонізмом [499, с. 97]. 

Типовими взірцями раннього імпресіонізму М. Бурачека можуть бути 

етюди, створені до 1910 року: «На Дону. Богучар» (1908), «У Карпатах» (1908), 

«Зима в лісі. Карпати» (1909, іл. Б 4.6.2), «Рання весна» (1910-ті). Характерними 

ознаками цих етюдів є млява монохромна палітра, несміливе накладання фарб, 

відсутність фактурних шарів. Під дією сонячного освітлення палітра 

М. Бурачека іноді оживлялась зеленими, блакитними та рожевими 

спектральними відтінками (іл. Б 4.6.4–4.6.6) [499, с. 98]. Основним завданням 

його ранніх імпресіоністичних пошуків було відтворення атмосферних станів 

природи та вражень від сонячних рефлексів. Загалом перші імпресіоністичні 

етюди М. Бурачека написані скуто й академічно. У них не відчутні стихійний 

артистичний порив і живописна невимушеність, що були властиві паризьким 

імпресіоністам [526, с. 154]. 

Етап зрілого імпресіонізму розпочався в практиці М. Бурачека приблизно 

після 1910 року і тривав до початку 1920-х. Типовим зразком цього періоду є 

 
13 У підрозділі 4.6 використані наші публікації: «Жанр краєвиду в творчості Миколи Бурачека» 
[499], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» [526, с. 154–163].   
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етюд «Рання весна» (1910-ті), на якому відтворено краєвид із засніженою 

прогалиною на тлі темно-синього неба. Палітра стає повністю хроматичною, 

створеною за допомогою винятково кольорів веселки [526, с. 155]. При цьому 

тіні прописані чистими синіми та фіолетовими кольорами, а осяяна сліпучим 

сонцем сніжна галявина – диференційованими нюансами рожевих, блакитних і 

зеленуватих відтінків. Мазки стають фактурнішими, більш експресивними та 

коротшими. Емоційний темперамент митця починає впливати на структуру 

живописного письма, посилюючи чинник творчого суб’єктивізму [526, с. 155]. 

Свідченням цілковитого засвоєння М. Бурачеком спектральної концепції 

імпресіонізму є його етюд «Зима. Алея в саду» (1910), де художник передав 

ефект від сонячних рефлексів на снігу [499, с. 98–99]. Враження білого снігу 

досягнуто відтінками рожевих, бузкових і фіолетових, що гармонійно 

поєднуються із жовтими в зоні світла й ультрамариновими – у тіньовій. В етюді 

«Зима. Алея в саду» втілилася концептуальна ідея імпресіонізму про те, що біле 

світло – це сума спектральних кольорів. Зимові дерева без листя М. Бурачек 

відтворює у вигляді іррегулярного сецесійного візерунка. В етюді «Зима. Алея в 

саду» відтворено поетичне відчуття щоденного свята життя, коли звичайний 

погожий сонячний день стає подарунком долі. Цей сюжет М. Бурачек продовжив 

розробляти через сім років у етюді «Березень» (1917) [526, с. 155]. 

Інтерпретацію білого у вигляді суми спектральних кольорів веселки 

втілено в концепції краєвиду «Ґанок узимку» (1912). Композиція побудована на 

засадах прийому фрагментарного «кадрування» краєвиду [499, с. 98]. Відтінки 

кольорів стають більш насиченими й інтенсивними. Бузкова барва веранди надає 

оригінальності загальному зимовому колориту. Тіні від дерев відтворені 

відтінками фіолетових і зеленувато-синіх нюансів, натомість тіні від дерев на тлі 

будинку змальовані теплими відтінками вохри [499, с. 98]. Це свідчить про те, 

що М. Бурачек уважно спостерігав за природою, прагнучи передати мінливість 

сонячного освітлення [526, с. 156]. Паралельне використання тепло-холодного 

контрасту та протиставлення світлотонального засвідчують, що імпресія 
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М. Бурачека значно розвинулася, а його рівень майстерності досяг фахової 

зрілості. 

Вивчення пленерного досвіду М. Бурачека показало, що в його 

імпресіоністичній практиці 1910–1920-х років найпоширенішими були міські 

краєвиди (іл. Б 4.6.4) [499, с. 93]. Панорами європейських столиць і сюжети 

невеличких українських містечок віддзеркалили траєкторію творчих подорожей 

М. Бурачека: «Париж. Зима», «Церква Сент-Етьєн у Парижі» (1911, іл. Б 4.6.9), 

«Собор Паризької Богоматері» (1911), «Міський музей» (1913), «Університет» 

(1914), «Морозний ранок. Миргород» (1917), «Подвір’я взимку. Київ» (1912–

1920). Чимало міських сюжетів М. Бурачек створив взимку, тому в палітрі 

переважали прохолодні блакитно-фіолетові відтінки. В окремих етюдах, 

наприклад, у сюжеті «Морозний ранок. Миргород», окреслюється тенденція до 

застосування формальних барв, яких не існує в природі. Переосмислення 

хроматичного потенціалу палітри посилило ефект загальної живописної 

декоративності. Як правило, міські сюжети М. Бурачек будував на засадах 

фрагментарної композиції «рars pro toto» і зображав з верхньої точки 

споглядання. Ці формальні засоби візуалізації адаптувалися у творчості 

Л. Вичулковського і Я. Станіславського від гравюр укій-е (іл. Б 3.3.18–3.3.22) 

[932, с. 227; 939, с. 22, 266; 998, с. 39], а через їх творче бачення поширилися в 

студентську практику (іл. Б 3.3.25–3.3.26, Б 4.5.7–4.5.12) [526, с. 156]. 

У сюжетах Ю. Мегоффера, до майстерні якого був прикріплений 

М. Бурачек, жанр міського краєвиду трапляється рідше та має панорамний 

характер: «Вигляд з вікна студії Мегоффера та Виспянського в Парижі» (1891), 

«Площа Пігаль у Парижі» (1894), «Краківський ринок» (1903) [526, с. 156]. 

Композиції міських краєвидів М. Бурачека свідчать про те, що український 

вихованець віддавав перевагу фрагментарній концепції «рars pro toto», яка 

домінувала в пейзажах Я. Станіславського та Л. Вичулковського [526, с. 156]. 

Зокрема, Л. Вичулковський любив змальовувати фрагменти старого міста 

та пам’ятки архітектури. Його численні сюжети на цю тему реалізовані в образах 

таких картин: «Вигляд з Вавеля» (1906), «Церква Святої Марії в Ґданську» (1909), 



196 
 
«Православна церква в Ямно» (1910), «Вавель I, II» (1911–1912), «Вигляд на 

замок Вавель з каплицею Сиґізмунда взимку» (1914), «Староміські дахи у 

Варшаві» (1916) [526, с. 157]. Поширений у пленерному імпресіонізмі 

М. Бурачека сюжет з дахами, а також погляд на краєвид з висоти «пташиного» 

польоту наводять на думку, що міський краєвид Л. Вичулковського справив 

враження на творчу уяву українського пейзажиста [526, с. 157]. 

Серед міських краєвидів М. Бурачека 1910–1920-х років неодноразово 

трапляються сюжети історико-культурних пам’яток архітектури: «Собор 

Паризької Богоматері» (1911), «Київський Михайлівський собор з півдня» 

(1919), «Зимовий пейзаж з церквою і дзвіницею» (1921), «Старовинна церква. 

Дзюньків» (1922), «Домініканська вулиця в Кам’янці-Подільському» (1930), 

«Церква XVII століття в Чернігові» (1935). Ця тенденція споріднює смаки 

М. Бурачека з уподобаннями Я. Станіславського, який, своєю чергою, перейняв 

прагнення змальовувати архітектурні пам’ятки від свого вчителя В. Лущкевича 

[499, с. 93]. 

Серед образів Я. Станіславського, що на початку XX століття стали 

взірцями для українських студентів КАМ, можна виокремити низку етюдів: 

«Михайлівський собор у Києві» (іл. Б 4.6.3), «Михайлівська церква в Києві», 

«Костел Сан Марко у Венеції» (іл. Б 4.6.7), «Кафедра собору в Сієні», 

«Маріацький костел у Кракові», «Санта Марія делла Салюте у Венеції», – усі 

1904 року. Згадані сюжети Я. Станіславського з виглядом київських соборів 

перейшли в тематичний репертуар М. Бурачека: «Київський Михайлівський 

собор з півдня» (1919, іл. Б 4.6.4) і «Покровський монастир у Києві. Етюд» (1920-

ті) [526, с. 157]. 

Суголосні інтонації простежуємо між настроєвим краєвидом М. Бурачека 

«Церква Сент-Етьєн у Парижі» (1911, іл. Б 4.6.9) і пленерним етюдом 

Я. Станіславського «Костел Сан Марко у Венеці» (1904, іл. Б 4.6.7) [499, с. 93]. 

М. Бурачек творчо переосмислював імпресіоністичний досвід 

Я. Станіславського. Композицію його краєвиду «Церква Сент-Етьєн у Парижі» 

поділено на три формальні плани [499, с. 93]. Завдяки площинно-декоративній 
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манері всі деталі сприймаються цілісно, в одній площині [499, с. 93]. Янтарні 

відтінки кольорів на фасаді собору контрастують з бірюзовими відтінками 

небосхилу. Якщо Я. Станіславський зосереджувався на відтворенні сонячних 

рефлексів, то М. Бурачек дистанціювався від проблем натуралізму й 

поглиблював програму неоромантичного краєвиду-враження [499, с. 93]. 

Сонячні рефлекси митець узагальнив до ліричного стану «сонячності». Образ 

костелу художник не відтворює документально, а глобалізує до художньої 

метафори «духовних святощів» [499, с. 93]. Відповідно до цього в палітрі 

домінують «золоті» відтінки. Світогляд М. Бурачека формувався в період 

девальвації засад натуралізму, тож імпровізаційній спонтанності 

Я. Станіславського М. Бурачек протиставив професійний інстинкт і ліричну 

рефлексію, що відповідало ірраціональним віянням того часу [526, с. 158]. 

На межі першого й другого десятиліть XX століття імпресіоністичні 

краєвиди М. Бурачека продовжили змістовно збагачуватися засадами 

художнього метафоризму [499, с. 94]. Усе чіткіше проступає бажання 

М. Бурачека відтворити відчуття, які неможливо передати документальним 

віддзеркаленням природи [499, с. 94]. Типовими зразками перехідного етапу від 

імпресіонізму до постімпресіонізму є паркові сюжети, наприклад «Каштанова 

алея. Київ» (1918) або «Восени у парку в Харкові» (1930, іл. Б 4.5.7), що були 

поширені в тематичному репертуарі Я. Станіславського [499, с. 94]. Більш 

формальне ставлення до кольору М. Бурачек реалізував в етюдах «Навесні» 

(1910-ті), «Хата» (1916), «Каштанова алея. Київ», «Ґанок» (1918), «Спека», (1928, 

іл. Б 4.6.10), з яких остаточно зникли прикмети натуралізму [499, с. 94]. 

У хроматичній палітрі М. Бурачека почали переважати чисті кольори, що 

гармонійно поєдналися з грайливим мазком і фактурним рельєфом. Схематично 

написані фігурки людей, доріжки паркових тротуарів, стовбури київських 

каштанів і їхні біляві крони М. Бурачек відтворював у вигляді іррегулярного 

сецесійного візерунка, що формував єдиний хроматичний простір [499, с. 94]. В 

імпресіоністичних етюдах М. Бурачека 1910–1920-х років створене враження від 

кольорів починає домінувати над реальними подіями, виявляючи захоплення 
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автора живописним процесом, при цьому вихлюп емоцій перетворюється на 

самоціль творчого акту [526, с. 159]. 

Типовим взірцем цієї спорадичної ірраціональної тенденції є «Каштанова 

алея. Київ» (1918). Хроматичну композицію побудовано на домінантах яскраво-

зеленого та кобальту синього [499, с. 94]. Декоративне відчуття посилюється 

тепло-холодним контрастом зеленої та синьої, при оптичному протиставленні 

яких невимушено створюється симультанна вібрація [499, с. 95]. Новий зміст 

творчості М. Бурачека почав змінювати пластичні особливості його живопису. 

Виразна стилізація колірного мазка перестає бути продуманою та починає 

домінувати над матеріальністю предметів [499, с. 95]. При змалюванні деталей 

майже зникає натурний рисунок, натомість форму створюють живописні мазки, 

а відтворення ілюзії просторової глибини передається винятково через градації 

кольорів, що було показовим для практики постімпресіоністів [843, с. 47]. 

Узагальнення пленерного досвіду М. Бурачека 1906–1935 років дало змогу 

виявити, що в період 1906–1917 років імпресіоністична тенденція домінувала в 

його практиці, хоча не була єдиною (іл. Б 4.6.9–4.6.14) [526, с. 159]. Як 

зазначалося, творче дозрівання М. Бурачека відбувалося за умов постійних 

переїздів. На тлі нових естетичних вражень, що підсвідомо впливали на вразливу 

уяву митця, образотворчі методи Ю. Мегоффера, Я. Станіславського та 

Л. Вичулковського справили найпотужніший вплив на формування творчого 

світогляду М. Бурачека [526, с. 159]. 

Перебуваючи у молодопольському середовищі, М. Бурачек засвоїв низку 

новаторських засобів: новий тематичний репертуар [499, с. 93]; спрощення 

сюжетів [390, с. 12–22]; фрагментарну композицію «рars pro toto» [932, с. 161]; 

концепцію неоромантичного сецесійного краєвиду-враження Я. Станіславського 

[499, с. 96]; зорієнтованість до алегоричної сецесійної інтерпретації образу, 

властивої світобаченню Ю. Мегоффера [932, с. 49–53]; відтворення краєвидів з 

верхньої точки споглядання, сприйняте піонерами польського модерну з гравюр 

укійо-е [932, с. 74]. Бажання українського художника передавати загальне 

враження від природи позначилося на спрощенні пластичних живописних 
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засобів (іл. Б 4.6.9) [499, с. 96]. Тож започаткувавшись в імпресіоністичному 

досвіді, суб’єктивні підстави формотворення розвинулися в наступних 

постімпресіоністичних пошуках М. Бурачека 1920–1930-х років [499, с. 96]. 

Проаналізовані етюди М. Бурачека належать до взірців українського 

імпресіонізму першої чверті XX століття. 

 

Висновки до розділу 4 

Узагальнивши результати дослідження, ми дійшли висновку, що, 

засвоюючись у різні періоди часу в атмосфері неоднакових національно-

культурних середовищ, поширена в Європі тенденція імпресіонізму 

адаптувалася в практиці українських колористів відповідно до особливостей 

історично-поступальної динаміки процесу. Рефлексії раннього імпресіонізму 

1860–1870-х років позначилися на творчому формуванні О. Мурашка, який 

уперше ознайомився з імпресіонізмом на паризькому підґрунті у період 1902–

1903-х років. Митець сприйняв реформи Е. Мане, що ґрунтувалися на 

відтворенні власних суб’єктивних переживань і утверджували нову 

ірраціональну мотивацію мистецтва. Практично це позначилося на зміні 

тематичного репертуару та застосуванні синтетичних засобів образотворення, 

що дало змогу поєднати жанри портрета й краєвиду. Особливістю творчої 

адаптації О. Мурашка є те, що набуті в Парижі навички імпресіонізму почали 

повноцінно розкриватися тільки на віддалі часу, у його пошуках 1906–1911 

років, найвиразніше реалізувавшись у творах «На кормі. Портрет Жоржа 

Мурашка» (1906) і «Сонячні плями. Жорж та О. І. Мурашко» (1908), «Вечірні 

рефлекси. Портрет Н. Є. Кузьміної» (1911). 

У творчій практиці А. Маневича досвід імпресіонізму адаптувався 

упродовж 1906–1914 років і пройшов три етапи: початковий пленеризм (1905–

1906), ранній імпресіонізм (1907–1910), зрілий імпресіонізм (1911–1914). Позаяк 

перші враження від інновацій ар нуво формувалися в А. Маневича на підґрунті 

мюнхенського мистецького середовища, це вплинуло на сецесійний ракурс його 

імпресіоністичного сприйняття. Насамперед митець органічно засвоїв 
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концепцію настроєвого сецесійного краєвиду-враження, теоретично 

обґрунтовану А. Ріґлем. Повноцінне опанування основ спектрального колоризму 

припадає на період 1912–1913 років, коли А. Маневич безпосередньо працював 

у Франції. 

На цьому творчому етапі його живописна імпресія синтезувалася із 

символічною сецесійною програмою юґендстилю. Симпатія А. Маневича до 

сецесії пришвидшила процес усвідомлення обмеженості імпресіоністичного 

натуралізму. У період 1911–1912 років його ліричне переживання природних 

явищ переорієнтувалося на створення узагальнених вражень від природи у 

вигляді поетичних метафор, прикладом яких є краєвид-алегорія «Симфонія 

весни» (1912). У цьому образі, що належить до шедеврів українського модерну, 

зафіксовано стан творчої трансформації, коли безпосередні емпіричні враження 

художника-імпресіоніста відступають під магією поетичного потенціалу 

символічного постімпресіоністичного світобачення. 

У практиці Ф. Кричевського досвід імпресіонізму синтезувався з концепцією 

віденської сецесії. Опановуючи новаторські тенденції ар нуво насамкінець доби 

модерну, Ф. Кричевський сприйняв декоративні особливості пізнього 

імпресіонізму, що органічно відповідали декоративній концепції безперервного 

сецесійного орнаменту. Особливістю імпресіоністичного досвіду 

Ф. Кричевського було те, що він став лише проміжною фазою творчого процесу 

та самодостатнього художнього значення не набув. 

Олекса Новаківський, І. Северин і М. Бурачек імпресіоністичні тенденції 

засвоювали у своєрідній атмосфері «японізованого» молодопольського 

середовища. Тому згадані українські студенти сприйняли імпресіонізм через 

специфічно польський ракурс репрезентації. Настрої хлопоманії позначилися на 

пленерних краєвидах, у яких пейзажний жанр синтезувався із жанровою 

народною сценкою. Через творчість Л. Вичулковського й В. Тетмайєра цю 

тенденцію краківського імпресіонізму засвоїв у своїй практиці О. Новаківський. 

Впливи народної теми позначилися на краєвидах, в яких панораму природи 
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поєднували з екзотичними елементами гуцульського житла. Через творчість 

Л. Вичулковського цю тенденцію сприйняли О. Новаківський та І. Северин. 

Специфікою молодопольського імпресіонізму було те, що він 

утверджувався на тлі краківської «япономанії», інспірованої діяльністю 

колекціонера Ф. Ясенського. Купуючи картини у художників, Ф. Ясенський 

почасти розраховувався гравюрами зі своєї збірки. Тому в імпресіоністичних 

інтерпретаціях польських новаторів поширилися сюжети укійо-е з 

гостроверхими горами, річками та хмарами, які від Я. Станіславського та 

Л. Вичулковського перейняли О. Новаківський, І. Северин і М. Бурачек. В 

імпресіоністичних пейзажах викладачів КАМ адаптувалася фрагментарна 

концепція «рars pro toto», що відтворювала окрему деталь краєвиду. Цей тип 

пейзажної репрезентації справив виразне враження на інтерпретації І. Северина 

та М. Бурачека. Реформуючи тогочасні уявлення про новий європейський 

краєвид XX століття, Я. Станіславський і Л. Вичулковський почали зображати 

пейзажі з верхнього ракурсу, як це робили в японських гравюрах укійо-е. Такий 

специфічний тип композиційної репрезентації опанували О. Новаківський, 

І. Северин і М. Бурачек.  

Дослідження процесу адаптації імпресіоністичної тенденції в практиці 

О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северина, 

М. Бурачека дало підстави підсумувати, що різні фази імпресіонізму ‒ ранній 

(кінець 1860-х), зрілий (1870-ті) і пізній імпресіонізм (середина 1880-х) – 

українські послідовники засвоювали фактично паралельно, переважно до 

початку Першої світової війни. Навчаючись у різних мистецьких національних 

середовищах, українські колористи засвоїли мультипарадигмальний діапазон 

тогочасних імпресіоністичних інтервенцій. Отже, проаналізовані образи 

О. Мурашка, А. Маневича, Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северина та 

М. Бурачека належать до найкращих взірців українського імпресіонізму початку 

XX століття. 
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РОЗДІЛ 5 

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТИЛЮ ЧЕРЕЗ «ЗАДЗЕРКАЛЛЯ» 

СИМВОЛІЗМУ: ПОШУКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Як відзначають науковці, нові синтезовані підходи живопису XX століття 

формувалися в органічному зв’язку із символічним світовідчуттям доби модерну 

(іл. Б 5.1.1–5.1.9) [639, с. 38; 669, с. 18; 745, с. 9; 994, с. 50]. Ще сучасники доби 

модерну усвідомили, що заглиблення в підсвідомість у символізмі є явищем 

ментально-світоглядним [37, с. 145]. Світ суб’єктивних переживань, що почав 

домінувати в символізмі, по-новому актуалізував ідеї німецького романтизму, 

зв’язок з якими науковці відзначають у різних національних школах модерну 

[639, с. 10–27; 640, с. 137; 719, с. 25; 760, с. 25–40; 845, с. 40]. І. Свєтлов зауважив, 

що за нових історико-політичних обставин по-іншому розкрилося містично-

символічне бачення англійських прерафаелітів, у мистецтві яких органічно 

з’єдналися духовна меланхолія та естетизм [669, с. 151]. Інтегральним 

інструментом адаптації символічних настроїв часу став сецесійний рух, у якому 

враження про сучасність органічно синтезувалися з розмаїтими традиціями 

давно забутих і нововідкритих цивілізацій. «У новому розумінні сецесія – не 

тільки орнаментально-декоративний стиль, це глобальний художній рух з 

визначеною ідейною програмою, який на зламі століть охопив майже всі види 

творчості, створив своєрідну інтегральну культуру, зумів комплексно 

організувати життєве середовище й у своєму прагненні єдиного всеосяжного 

стилю тісно взаємодіяв з іншими художніми напрямами епохи», – відзначає 

Ю. Бірюльов [48, с. 6]. 

Інтернаціональний обмін, започаткований у контексті проведення 

Всесвітніх міжнародних виставок, розкрив європейським художникам модерну 

етнічне багатство неєвропейських культур, актуалізувавши проблему власної 

національної самобутності (іл. Б 3.4.16–3.4.26) [528, с. 85]. Популяризація 

феномену народного мистецтва, що історично увібрало культурну пам’ять 

народу через вербальні символи й ендемічну селекцію барв, сприяла 
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подальшому переосмисленню цього явища як автентичного культурогенного 

першоджерела нації (іл. Б 5.1.10–5.1.18) [528, с. 85]. Як відзначає Д. Сараб’янов, 

у прикінцевому періоді доби модерну 1900–1914 років синтез мистецтв став 

загальновживаним інструментом візуального формотворення [639, с. 41]. 

У живописній практиці піонерів українського модерну традиції народного 

мистецтва органічно поєдналися з концепцією сецесійного орнаменту, 

засвоєною через Мюнхен і Відень [528, с. 85]. Як відзначає Ю. Бірюльов, 

яскравими взірцями синтезу мистецтв стали «львівська» та «гуцульська» сецесії, 

започатковані в галицькому образотворчому мистецтві й архітектурі в першій 

декаді XX століття, які одразу стали синонімом сучасного українського стилю 

[48, с. 35; 1026]. Синтез традицій народного українського мистецтва з 

орнаментальною концепцією сецесії реалізувався у форматі площинно-

декоративної стилізації, тож наприкінці історичної доби модерну народне 

мистецтво України стало таким самим повноцінним джерелом українського 

модерну, яким у 1870–1890-ті роки був японізм на теренах французького ар нуво 

(іл. Б 5.3.13–5.3.24) [528, с. 86]. 

Актуальність пошуків українського національного стилю була зумовлена 

історичними процесами національно-визвольного опору, що поглиблювався за 

умов експансії Російської та Австро-Угорської імперій [528, с. 86]. За 

висновками науковців, у цих мистецьких середовищах художню освіту 

здобувало чимало митців з України [22, с. 6–9]. Розпорошені по різних 

культурних столицях Європи речники української культури однаково гостро 

відчували нагальну потребу у відокремленні національних мистецьких інтересів 

від чужоземних смаків [528, с. 86]. Внутрішній опір митців консолідувався 

навколо ідеї про власне українське мистецтво та спонукав до розробок місцевих 

сюжетів, присвячених народній темі, пошуків характерних типів національних 

героїв (іл. Б 5.1.11–5.1.15) [528, с. 86]. 

У практиці О. Новаківського й І. Северина, які навчалися в КАМ, увага до 

народної теми була зумовлена патріотичними настроями хлопоманства, що, за 

висновками польських учених, синтезувалися з прогресивними тенденціями 
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краківського японізму, імпресіонізму та сецесії (іл. Б 5.3.2, Б 5.3.6, Б 5.3.10–

5.3.12) [888, с. 350; 924, с. 190; 932, с. 98]. У творчості О. Мурашка та 

Ф. Кричевського, які тривалий час навчалися в мистецьких закладах Російської 

імперії, інтерес до народних сюжетів виник на тлі тогочасної діяльності 

російських передвижників [525, с. 166]. З іншого боку, сюжети з народними 

обрядами, святами і ярмарками були поширені в тематичному репертуарі 

вуличної картинки та лубка. Як відзначає Г. Поспєлов, грубувата естетика лубка 

була популярною в колі тогочасних художників-новаторів (іл. Б 5.1.17) [595, с. 

160–162]. 

 

5.1 Народна тема і розроблення національних архетипів у творчій практиці 

О. Мурашка 1905–1914 років14 

 

Як показало дослідження, ідеї символізму стали ключовим імпульсом у 

творчості О. Мурашка. Зміни тематичного репертуару в практиці митця 

спостерігаються 1905 року [528, с. 86]. Майже чотирирічне перебування за 

кордоном підвело художника до розуміння, що модні в Європі сюжети та герої 

не відповідають актуальним українським потребам [528, с. 86]. Повернувшись 

додому 1904 року, живописець спрямував зусилля в коло мистецьких проблем, 

органічних для його національного середовища [528, с. 86]. Характерні народні 

типажі О. Мурашко почав відпрацьовувати в тематичних композиціях, 

присвячених щоденному життю українського селянства. Серед основних 

сюжетів на цю тему можна виокремити низку творів 1905–1914 років: 

«Карусель» (1905–1906, іл. Б 5.1.12), «Дівчина» (1906), «Недільний полудень 

(Тихий смуток)» (1909, іл. Б 5.1.13), «Благовіщення» (1909, іл. Б 5.1.23), 

«Неділя» (1911, іл. Б 5.1.14), «Селянська родина» (1914, іл. Б 5.1.18), 

 
14 У підрозділі 5.1 використані наші публікації: «Постімпресіонізм в українському живописі 
ХХ століття» [526, с. 166–175], «Пошуки національного стилю у практиці О. Мурашка 1905– 
1914-х років» [528], «Рефлексії символізму в жіночому портреті О. Мурашка» [535]. 
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дослідження яких дає змогу послідовно простежити процес поглиблення 

змістових акцентів і спрощення засобів формального відтворення [526, с. 167]. 

Сюжет «Карусель» (1906) художник узяв зі звичайного життя. Початковий 

ескіз до цієї картини, що сьогодні зберігається у фондах НХМУ, датований 1905 

роком [1338]. Вихоплену із сьогодення сценку на ярмарку митець інтерпретує як 

свято життя. Очевидно, ярмарок почав асоціюватися в О. Мурашка з урочистою 

подією ще з часів його дитинства, тому що господарські ярмарки відбувалися 

нечасто. Д. Добріян зазначає: «[…] думка стати художником виникла в Мурашка 

в ранньому дитинстві, під час поїздки з дядьком на місцевий ярмарок, що 

відбувався в Борзні тричі на рік» [185, с. 68]. Ідеалізований погляд на подію і 

яскраво насичена святкова палітра дозволили О. Мурашкові віддалитися від 

буденного натуралізму (іл. Б 5.1.11–5.1.12) [528, с. 86]. Цей сюжет був 

популярним у колі тогочасних художників-новаторів. 1905 року І. Грабар 

створив композицію «Карусель» у живописній манері пізнього імпресіонізму 

1880-х [598, с. 17]. 

Колишні однокурсники пройшли аналогічний шлях творчого становлення, 

утім набутий у Європі досвід у їхній подальшій практиці проявився по-різному 

[528, с. 86]. У творчому задумі І. Грабаря головне – це хвилинне враження від 

динамічного руху каруселі. Загальноєвропейська імпресіоністична манера 

нейтралізує національне походження живопису [528, с. 87]. О. Мурашко власний 

імпресіоністичний досвід застосував зовсім інакше. Він скористався 

синтетичними підходами Е. Мане й синтезував жанр портрета із жанром 

краєвиду. Саме те, що О. Мурашко прагнув передати не фрагмент реальності, а 

суб’єктивну інтерпретацію події, переорієнтувало його в бік символізму [526, с. 

167]. 

У центрі майже квадратної композиції «Карусель» (іл. Б 5.1.12) 

О. Мурашко зобразив двох слобожанських дівчат, які вперше опинились на 

ярмарковому атракціоні [528, с. 87]. На відміну від І. Грабаря, який нівелював 

етнічний чинник, О. Мурашко підкреслив характерні реалії місцевого життя, 

виокремивши самобутні типажі українських селянок і декоративні деталі їхніх 
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народних строїв [526, с. 167]. Повносилі фігури героїнь розташовані прямо по 

центру композиції крупним планом. Їхні образи інтерпретовано прогресивними 

на той час пластичними засобами: декоративно-площинним спрощенням 

об’ємів, чіткою виразністю силуетів, простими формами, прописаними 

відкритими локальними кольорами (іл. Б 5.1.11) [528, с. 87]. 

Синтез об’єктивного емпіричного досвіду з узагальненим суб’єктивним 

баченням зумовив застосування митцем нових формальних засобів візуалізації 

[528, с. 87]. При створенні цього сюжету О. Мурашко чи не вперше синтезував 

матеріальну форму та духовний світ народних традицій, що трансформувалися в 

єдине художнє ціле [528, с. 87]. Хроматичну композицію «Карусель» 

(іл. Б 5.1.12) вирішено у вигляді іррегулярного візерунка декоративних площин 

[528, с. 87]. Аналогічні процеси відбувалися на теренах паризького ар нуво в 

середині 1880-х, уже після діяльності імпресіоністів [139, с. 392]. Г. Поспєлов у 

праці «Про рух і простір у Сезанна» (1976) зазначає, що узагальнено-символічне 

світосприйняття постімпресіоністів дало змогу їм зупинити мить [596, с. 119]. 

Стан позачасового щастя буття відтворено в сюжеті «Карусель» (1906). 

Художній зміст цієї картини долає межі імпресіоністично-тимчасового 

натуралізму й переходить у вимір узагальнених позачасових метафор 

символізму [528, с. 87]. Життєствердний стиль картини «Карусель» відзначив 

публіцист Є. Кузьмін [340; 341]. 

Народна тема розвинулася в наступному сюжеті, якому О. Мурашко дав 

відповідну символічно-асоціативну назву – «Тихий смуток» (іл. Б 5.1.13) [528, с. 

87]. Композицію вирішено в плані парного інтроспективного портрета матері та 

доньки [526, с. 169]. Настроєвий плин дещо змінився в ліричний бік. Героїнь 

зображено в момент, коли вони присіли відпочити на лісовій галявині в 

прохолодному затінку дерев. Інтимну сценку перепочинку продовжує 

перспектива другого плану декоративно-узагальненого краєвиду. На відміну від 

життєствердної атмосфери в картині «Карусель» (іл. Б 5.1.11), героїні якої 

«купалися» в потоках сонця та щастя, у сюжеті «Тихий смуток» переважають 

мінорні нотки [528, с. 88]. Портретованих змальовано в глибокій холодній тіні, 
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тоді як прямо за їхніми спинами розкривається панорама переліску, щедро 

залитого сонцем (іл. Б 5.1.13) [528, с. 88]. Гарна погода й барвистий ландшафт 

протиставлені печальній відстороненості слобожанок, які у своєму 

невисловленому горі не сприймають радощів життя [528, с. 88]. 

Олександр Мурашко розмежовує зміст на дві емоційно протилежні зони: 

оптимістичну та песимістичну. Водночас він об’єднує композицію декоративно-

формальними засобами живописної візуалізації [526, с. 169]. Застосовуючи 

концепцію безперервного сецесійного візерунка, розміщує деталі за принципом 

орнаментального «перетікання» одних візій в інші. Декоративні площини 

формують силуети конкретних деталей: візерунків на хустках, ефемерного 

плетива тіней, хвилеподібних обрисів краєвиду. Усі фрагменти слугують 

конструктивними засобами загального архітектонічного задуму й ґенерують 

композицію, наче хроматичні пазли [528, с. 88]. 

За творчим задумом О. Мурашка символічний зміст твору спочатку 

підкріплювала відповідна асоціативна назва «Тихий смуток» (іл. Б 5.1.13). 

Пізніше, коли було вирішено виставити це полотно на IX Міжнародній виставці 

у Венеції (23.04–23.10.1910), О. Мурашко змінив назву на іншу, щоб не 

відштовхувати потенційних покупців ускладненим психологічним підтекстом 

[526, с. 170]. Під новою назвою «Недільний день» картина увійшла до каталогу 

IX Міжнародної виставки у Венеції та одразу стала широковідомою, оскільки 

потрапила на сторінки авторитетного журналу «Образотворче мистецтво в 

Кельні» [1327]. 

Наступні пошуки О. Мурашка народних архетипів реалізувалися в сюжеті 

«Неділя» (1911, іл. Б 5.1.14). На картині зображені три слобожанські дівчини, які 

присіли відпочити в затінку біля хати [528, с. 88]. Варто зауважити, що 

О. Мурашко постійно послуговувався концепцією Е. Мане, за якою жанр 

портрета синтезувався із жанром краєвиду. Погляд українського художника на 

селянське життя в момент перепочинку продукує план латентно-ліричної 

медитації [528, с. 88]. Уникаючи пафосу патріархальної ідилії, О. Мурашко 

розкриває духовний світ простих селян, які живуть не лише тяжкою працею, а й 
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мріями та надіями [528, с. 88]. Відчуття свята проявляється в тому, що українські 

дівчата вдягнулися у своє святкове вбрання та вийшли «на люди». 

Атмосфера недільного відпочинку створює урочисто-парадну обстановку, 

що невимушено ідеалізує зміст художнього задуму. Як і в сюжеті «Тихий 

смуток» (іл. Б 5.1.13), жіночі фігури подано в плані групового інтроспективного 

портрета, що дало змогу художникові створити узагальнене враження про 

народні характери [528, с. 88]. Удалині від соціуму життя сільських дівчат плине 

в неквапливих ритмах, у гармонії з природою. Загальний комплекс творчих 

думок художник висловив через символічне «задзеркалля» сецесії (іл. Б 5.1.14) 

[528, с. 88]. В інтерпретації О. Мурашка тріада молодих селянок алегорично 

уособлює фундамент народного буття, їхнє життя органічно пов’язане із землею 

– врожаями та родючістю. У цьому сенсі дівочі образи апелюють до прадавніх 

підвалин народного українського фольклору [528, с. 88]. 

Створені українським живописцем типажі слобожанок за харизматичністю 

близькі до ґоґенівських «британок» [528, с. 88]. Ця спорідненість виявляється в 

близькості героїнь до незайманої природи, у стані їхньої ізольованої 

самозаглибленості та просвітленості. О. Мурашко зосередився на розкритті 

внутрішнього стану речей, який не можна побачити зором і змалювати 

достеменно з натури [528, с. 88]. У цих шуканнях підсвідомо закладено 

символічний підтекст, що натякав на духовну спорідненість людей землі, які 

живуть тим самим життям, вірують в одного Бога, дотримуються тих самих 

звичаїв [526, с. 171]. У творчому задумі образу «Неділя» (іл. Б 5.1.14) враження 

О. Мурашка про звичайне селянське буття синтезувалися з ідеалізованими 

уявленнями про одвічні народні традиції та систему народних цінностей, у яких 

збереглися доброчесні моральні засади та споконвічна мудрість [528, с. 88]. 

Розроблення художнього образу «Неділя» невипадково здійснено у вигляді 

колективного портрета, який виступає алегорією української нації [528, с. 88]. 

У наступні роки О. Мурашко кристалізував народну тему ідеєю 

спорідненості поколінь. Завдяки типізації членів полтавської родини митець 

створив узагальнено-епічний символ українства, який назвав «Селянська 
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родина» (1914) [528, с. 88]. Цей символічний образ О. Мурашка концептуально 

перегукується із сецесійною алегорією «Три покоління» (1913) Ф. Кричевського 

[528, с. 88]. Задля продуктивної типізації українського характеру О. Мурашко 

поглибив формальні засоби візуалізації. У його палітрі залишилися основні 

кольори: червоний, білий, чорний, що одвіку символізували харизматичність 

української вдачі [528, с. 88]. Членів родини невипадково змальовано в інтер’єрі 

власної оселі, деталі якої оточують героїв органічною атмосферою родинного 

тепла та духовного комфорту. У цьому задумі чинник суб’єктивізму значно 

зростає порівняно з творами «Недільний полудень (Тихий смуток)» (1909, 

іл. Б 5.1.13) і «Неділя» (1911, іл. Б 5.1.14) [526, с. 172]. 

Барвисті ікони на вибілених стінах, зелені квіти у горщику на широкому 

столі, вкритому білим обрусом, – усе разом створює контраст білого до 

кольорового. Принцип контрасту поширюється на моделювання фігур головних 

героїв [528, с. 88]. При цьому він ускладнюється опозиційним дисонансом 

спектральних кольорів до чорного тону: яскраві барви червоного намиста на шиї 

доньки, візерунок на її спідниці та гаптування на рукавах її вишиванки – 

підкреслюються агатовим відтінком чорного сердак [528, с. 88]. Засмагле 

обличчя матері вохристо-червоного відтінку підкреслено контрастом білої 

сорочки та чорної плахти. Принцип контрасту від хроматичного до 

ахроматичного пролонгується на інтерпретацію образу батька-чоловіка [528, с. 

88]. 

У такий спосіб яскраво-декоративними акцентами хроматичної композиції 

утворюється безперервний формально-спектральний візерунок, який ще не 

нагадує килим, але вже на шляху до співзвучної пластичної мови [528, с. 88]. 

Картина «Селянська родина» (іл. Б 5.1.18) є, безперечно, образом синтетичним, 

а не академічним [528, с. 88]. У творчому задумі підсвідоме символічне 

світосприйняття О. Мурашка гармонійно поєдналося з концепцією сецесійного 

візерунка та з традиціями українського фольклору [528, с. 88]. 

У період 1905–1914 років О. Мурашко збагнув, що нові метафоричні 

завдання, які він почав ставити перед собою приблизно 1904 року, неможливо 
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реалізувати академічними засобами, яких його навчили в Імператорській 

академії мистецтв. Синтетичні підстави образотворення, які поступово 

опановував О. Мурашко, дозволили створити етапний символічний образ 

«Селянська родина» (іл. Б 5.1.18), монолітний за змістом і формою [528, с. 88]. У 

більш глобальному сенсі картина була задумана як алегоричний портрет 

України, у якому розповідається про любов до рідного дому, до країни батьків – 

Батьківщини [528, с. 88]. Тобто видимі об’єктивні реалії сюжету почали 

перетворюватися на асоціативно-метафоричні меседжі, що символізували 

український дух, який не можна відтворити матеріально академічними засобами. 

Отже, через прості об’єктивні речі О. Мурашко вчився передавати внутрішній 

бік буття, створюючи при цьому асоціативний резонанс і власну філософію 

мистецтва (іл. Б 5.1.10–5.1.18) [528, с. 88]. 

На виняткову увагу заслуговує знакова символічна картина О. Мурашка, 

яку він метафорично назвав «Благовіщення» (1909) [526, с. 173]. Художню ідею 

митець виношував напередодні історичних катаклізмів – Першої світової війни 

1914-го та подальшої революції 1917 року. У міфопоетичному задумі 

«Благовіщення» (іл. Б 5.1.23) О. Мурашко скористався релігійним сценарієм як 

традиційною системою логічно-послідовних вербальних натяків. Хроматичну 

концепцію побудовано тільки двома кольорами – жовтим і блакитним, що 

асоціюються із символами української державності [526, с. 173]. У підсвідомих 

передчуттях майбутньої долі батьківщини образи Ангела та Марії відтворено у 

формі алегоричних героїв, які сьогодні сприймаються як пророцтво [489, с. 64]. 

Діву Марію представлено в подобі простої української дівчини, образ якої 

символізує юну державу Україну (іл. Б 5.1.23) [526, с. 173]. Алегорія України на 

колінах схиляється перед картиною, що уособлює нашу національну культуру. В 

образі янгола, який іде назустріч Марії, алегорично втілено історію людства, що 

несе дівчині-Україні звістку про народження її майбутньої незалежності [489, с. 

64]. О. Мурашко свідомо скористався сецесійною програмою алегоричних 

уподібнень як ефективним інструментом синтезу мистецтв, що дав змогу 

передати закодований художній гіпертекст у вигляді вербальних натяків [526, 
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с. 174]. У символічному задумі «Благовіщення» найвиразніше розкрився 

масштабний геній О. Мурашка, який, випереджаючи час, створив сучасний міф 

українського державотворення (іл. Б 5.1.23) [489, с. 64]. Метафоричний зміст 

картини стає доступним завдяки символічним кольорам палітри, що складається 

із жовтого та синього [526, с. 174]. Ідея твору реалізується завдяки асоціативно-

хроматичним меседжам. Тому синтетичний образ «Благовіщення» є водночас 

твором символічним і постімпресіоністичним, як і картина «Видіння після 

проповіді» (1888, іл. Б 5.1.19) П. Ґоґена [489, с. 64]. 

Аналіз образів, що належать до символічних пошуків у творчості 

О. Мурашка 1905–1914-х років підводить до висновку, що в цей період художник 

поступово віддалявся від засад натуралізму й академічних прийомів. Його 

творчою метою стало створення асоціативних образів-алегорій, у яких 

акумулювалися узагальнені враження про явища та події. Адаптуючи 

європейський досвід на українське підґрунтя, О. Мурашко замінив європейські 

сюжети на українські, а головними героями його картин стали прості селяни [526, 

с. 174]. Упродовж десятиліття художник безперервно поглиблював народну 

тему, що поступово перетворилася на світоглядну філософську систему 

цінностей (іл. Б 5.1.10–5.1.15). Щоб якнайдалі дистанціюватися від побутового 

натуралізму, О. Мурашко скористався засобами художньої ідеалізації [526, с. 

174]. Вони дали змогу художникові створити власний піднесено-святковий стиль, 

наблизивши новоутворені образи до виміру позачасових художніх метафор, над 

якими тимчасова реальність була невладна. 

Міфопоетичне переосмислення картини світу здійснювалося в практиці 

О. Мурашка через вимір хроматичної палітри, що спонукало митця до 

розроблення нових засобів візуалізації [526, с. 175]. Упродовж 1905–1914 років 

творчі задуми О. Мурашка втілилися в низці символічних образів: «Карусель» 

(1905–1906, іл. Б 5.1.12), «Дівчина» (1906), «Недільний полудень (Тихий 

смуток)» (1909, іл. Б 5.1.13), «Благовіщення» (1909, іл. Б 5.1.23), «Неділя» 

(1911, іл. Б 5.1.14), «Селянська родина» (1914, іл. Б 5.1.18). При створенні цих 

образів О. Мурашко почав упевнено користуватися кольором як засобом 
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асоціативно-символічної комунікації, що є характерним передвісником 

постімпресіоністичного світобачення [1260–1261]. Символічне сприйняття 

О. Мурашка виявилося тим неодмінним міфопоетичним підґрунтям, на якому 

започаткувався та розвинувся постімпресіонізм [973, с. 49]. Проаналізовані 

символічні твори О. Мурашка належать до взірців українського модерну 1906–

1914 років. 

 

5.2 Алегорія як інструмент художнього синтезу в практиці 

Ф. Кричевського15 

Співзвучні метаморфози творчого світобачення, що спричинили пошуки 

нових формальних засобів відтворення, присутні в практиці Ф. Кричевського 

початку 1910-х – кінця 1920-х років. Першим художнім образом, у якому 

проявилася увага Ф. Кричевського до народної теми, стала його дипломна 

картина «Наречена» (1910, іл. Б 5.2.9), присвячена українським весільним 

обрядам [328, с. 56]. Концепція картини була розроблена в садибі Лідії 

Старицької в селі Шишаки [518, с. 15]. П. Мусієнко повідомляє, що для 

багатофігурної композиції Ф. Кричевському позували місцеві дівчата, а образ 

головної героїні він писав із Христі Скубій [434, с. 19]. У першому самостійному 

задумі Ф. Кричевський ще інерційно озирався на засади натуралізму. Утім в 

епічній масштабності художнього образу і його алегоричній атмосфері 

розкриваються зародки майбутнього символічного світорозуміння [518, с. 15]. 

На першому плані в центрі композиції зображено головну героїню – 

наречену, яка стоїть в оточенні своїх подруг, представлених на другому плані 

картини. Монументальні фігури в білих строях урочисто стоять за центральною 

постаттю нареченої, наче вибілені колони церкви [518, с. 15]. Унітарний принцип 

репрезентування сприяє цілісності композиції, що своєю чергою підсилює 

 
15 У підрозділі 5.2 використані публікації: «На перехресті модерну: Федір Кричевський на 
шляху до постімпресіонізму» [518, с. 17–23], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ 
століття» [526, с. 175–191].   
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загальний декоративно-формальний потенціал образу (іл. Б 5.2.9). Як 

відзначають дослідники творчості Ф. Кричевського, його перше самостійне 

полотно «вражає своєю символічністю й монументальністю, виважено 

ритмічним розміщенням постатей, органічним поєднанням живописно-

пластичного та декоративного начал» [331, с. 207]. 

Народний побут, що є органічним тлом для обрядового весільного сюжету, 

посилює загальну атмосферу декоративності. «Своїми декоративними мотивами 

“Наречена” перегукується з давнім українським монументальним живописом», – 

коментує Б. Піаніда [581, с. 54]. Наприкінці 1910 року за картину «Наречена» 

Рада ІАМ присвоїла Ф. Кричевському звання художника з правом викладати в 

середніх і вищих навчальних закладах [1403, с. 2]. Здобутки учасників 

Конкурсної виставки ІАМ висвітлено в тогочасних авторитетних виданнях: 

«Нива» [293], «Іскра» [290], «Новий час» [310], «Нове слово» [853]. 1915 року 

ілюстрацію картини поряд з біографією Ф. Кричевського надрукували в каталозі 

Музею імператорської академії мистецтв, що було офіційним визнанням таланту 

українського художника [241, с. 119]. 

Етапним твором на шляху опанування таємниць символізму можна 

вважати родинний портрет-алегорію «Три покоління» (1913, іл. Б 5.2.18), що був 

присвячений проблемі циклічності буття, поширеній у мистецтві доби модерну 

[518, с. 17]. Народження як своєрідний початок смерті уособлювало 

символічну ідею «подвійної» реальності, перетворюючи феномени життя 

і смерті на красномовні метафори. Тогочасній популярності сюжету 

сприяли попередні розробки піонерів європейського модерну – алегорії 

Пюві де Шаванна «Смерть і дівчата» (1872), символічні метафори 

Ґ. Клімта «Три віки жінки» (1905, іл. Б 5.2.12) і Ф. Годлера «Священний 

час» (1911, іл. Б 5.2.13) [518, с. 17]. Цю символічну настроєву тенденційність 

Ф. Кричевський увібрав під час своєї закордонної поїздки 1911 року [518, с. 18]. 

«Він активно відбирає саме ті художні ідеї, котрі тією чи іншою мірою знайдуть 

втілення у його майбутніх творах. […] До душі Ф. Кричевському визначні 
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майстри модерну Центральної Європи – швейцарець Фердінанд Годлер і лідер 

“Віденського сецесіона” Ґустав Клімт», – зазначає Б. Лобановський [368, с. 134]. 

Від європейських новаторів Ф. Кричевський сприйняв модний спосіб 

алегоричного уподібнення (іл. Б 5.2.10–5.2.18) [518, с. 18]. Як стверджує сучасна 

наука, використовуючи асоціативно-символічний інструментарій натяків, 

піонери модерну почали уподібнювати головних героїв до будь-яких природних 

явищ, історичних подій, культурних епох тощо [994, с. 50–57; 1009, с. 153–175]. 

В. Овсійчук вказує, що уподібнення персонажів до сезонів року було поширеним 

явищем у тогочасних сецесійних творах [464, с. 64]. Тож, користуючись 

художнім засобом метафоричного уподібнення, Ф. Кричевський передав 

темперамент кожного покоління у вигляді символічно-вікових алегорій: 

молодості-весни, зрілості-літа, старості-осені (іл. Б 5.2.18) [518, с. 18]. Одним із 

перших, хто помітив завуальоване порівняння у творі Ф. Кричевського «Три 

покоління», був П. Мусієнко [434, с. 55–58]. 

При створенні художнього образу трьох поколінь Ф. Кричевський чи не 

вперше скористався синтезом мистецтв, що дало йому змогу адаптувати 

популярний у Європі сюжет і сецесійну концепцію до місцевої української 

атмосфери [518, с. 18]. Сучасники художника згадували, що після річного 

стажування на чужині у Ф. Кричевського виникла потреба зануритись у власну 

національну культуру (іл. Б 5.2.1–5.2.8) [434, с. 24]. Отже, відчуття ностальгії 

стало суб’єктивною мотивацією для адаптації європейського досвіду на 

місцевому ґрунті. Змальовуючи жіночі типажі в українських хустках, 

Ф. Кричевський збагатив модний у Європі сюжет елементами національної 

української самобутності (іл. Б 5.2.18) [518, с. 18]. 

У процесі розробок художник зупинився на композиційній структурі 

античних камей, у якій профільні погруддя портретованих послідовно 

накладалися одне на друге [518, с. 18]. Композиційна схема камей прочитується 

в підготовчих начерках «Автопортрету з донькою і дружиною» (1900-ті, 

іл. Б 5.2.16) та «Автопортрету» (1925, іл. Б 5.2.15), де профілі портретованих 

вписані в коло [518, с. 18]. У такий спосіб герої Ф. Кричевського уникають 
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прямого погляду у вічі глядачеві. Прихована недомовленість цього художнього 

прийому була властива інтроспективному портретному стилю Дж. Вістлера 

(іл. Б 5.2.11), з творчістю якого Ф. Кричевський ознайомився на початку серпня 

1902 року під час подорожі Англією, про що збереглися спогади в 

документально-архівному фонді № 87 НХМУ [1403]. Сучасники згадували, що 

творчість англійського портретиста справила неабияке враження на 

Ф. Кричевського [1404, с. 3]. 

Щодо формальних нововведень, то в портреті «Три покоління» 

(іл. Б 5.2.18) можна виокремити засіб живописно-пластичної антитези, що 

розкрився в різному моделюванні об’ємних зон жіночих облич і площинно-

декоративних візерунків їхніх хусток [518, с. 19]. За висновками сучасних 

віденських науковців, аналогічним прийомом користувався Ґ. Клімт. «У 

портретах світських дам він спробував застосувати новий естетичний підхід, у 

якому перепліталися простір і план, об’єм та орнамент», – підкреслює 

А. Вайдінгер [285, с. 284]. Позаяк актуалізується аспект контроверсійних 

аналогій Ґ. Клімт – Ф. Кричевський, ми пропонуємо простежити спільне та 

відмінне в підходах австрійського й українського живописців [518, с. 19]. 

Дослідження особливостей клімтівського живопису дало підстави зробити 

висновок, що спектральний концептуалізм імпресіоністів Ґ. Клімт переосмислив 

по-своєму. Зокрема, ренуарівське бачення карнації відкрило йому розуміння, що 

за умов відсутності різниці між світлом і тінню симультанні модуляції 

створюватимуть перманентне сяяння, підкреслюючи ілюзорність тілесності 

(іл. Б 5.2.45–5.2.47) [518, с. 19]. Цю особливість творчого методу О. Ренуара 

відзначив Л. Вентурі: «[…] фігури людей стають синтезом абстрактної форми та 

пленеру» [77, с. 63]. 

Прозорі лесування Ґ. Клімта створюють ефект майже живої чуттєвості, 

виявляючи латентність реальності. «У мінливих Клімтових образах простору й 

матерії – від натуралістично матеріальних через імпресіоністично-плинні до 

абстрактних і геометрично статичних – ми бачимо наполегливі пошуки 

орієнтирів у світі, позбавленому чітких координат», – зазначає К. Шорске [821, 
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с. 203]. Для наголосу на безтілесності образів Ґ. Клімт звідусіль огортав їх 

щільними декоративними візерунками, що символізували вимір реального [518, 

с. 20]. Людські фігури, розташовані Ґ. Клімтом на тлі яскравого декоративного 

орнаменту, втрачали свою матеріальну вагомість, «розчиняючись» на 

загальному тлі орнаменту (іл. Б 5.2.51) [518, с. 20]. Введення такого 

алегоричного засобу візуалізації вказує на те, що, змальовуючи людські силуети, 

Ґ. Клімт насамперед думав про людські душі, і в цьому художньому жесті 

найвиразніше розкрилася його вроджено-прихована скерованість до ідеалізму 

[518, с. 20]. Описаний клімтівський прийом Ф. Кричевський переробив на 

кшталт власної художньої мотивації, використавши його в суто формальний 

спосіб. Тому розбіжність між живописними фактурами в портреті «Три 

покоління» (іл. Б 5.2.18) є мінімальною [518, с. 20]. 

З іншого боку, клімтівські символи в картині «Три віки жінки» створюють 

враження антонімічного протиставлення: врода – потворність, здоров’я – 

хвороби, молодість – старість, життя – смерть [518, с. 20]. Оповідаючи про ефект 

від картини Ґ. Клімта «Три віки жінки» (іл. Б 5.2.12), Л. Хевеші наголосив, що в 

символічних жіночих образах митця втілено приреченість усього людства, яку 

передчував віденський живописець перед початком Першої світової війни 

1914 року [915, с. 502]. 

Тріаду героїнь Ф. Кричевського побудовано за протилежним принципом 

синонімічної подібності: символи як додатки активізуються в одне потужне ціле, 

створюючи оптимістичне враження. Героїні Ф. Кричевського несуть у собі 

життєствердну силу й навіть мужність перед лицем буденного життя та 

неминучої смерті. Енергійно-впевнений і спокійний погляд жіночих очей 

спрямовано за межі картини – у безкінечність, у невідоме майбутнє. Цілісність 

групи підкреслює загальне почуття духовної зібраності й готовності до 

випробувань. Жінки разом і напоготові, вони родина, вони матері, вони – це 

символічний унітарний символ України (іл. Б 5.2.18) [539, с. 59]. В епічних 

інтонаціях образу розкрито підсвідоме бажання Ф. Кричевського створити 

власну версію українського стилю, який водночас відповідав би європейському 
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рівню [518, с. 20]. Вектор окцидентальної зорієнтованості Ф. Кричевського 

розкривається в ході опанування художнім синтезом через формальні прийоми 

площинно-декоративного узагальнення. Поєднання сецесійної програми з 

українським сюжетом і традиціями українського народного мистецтва 

пробудило сугестивність і метафоризм, характерні для символізму й епохи 

модерну загалом [639, с. 38]. 

Як показало вивчення літературних джерел та архівних матеріалів, 

Ф. Кричевський розробив щонайменше два варіанти згаданого сюжету 

(іл. Б 5.2.17–5.2.18). 1913 року на Шостій виставці київських художників 

експонували один з варіантів портрета «Три покоління», вказаному в 

каталожному списку творів під номером 155 [261, с. 9]. Як і більшість тогочасних 

видань, каталог цієї виставки не мав ілюстрацій. Тому сказати напевно, який 

саме варіант експонували, немає можливості. У ЦДАВО України зберігається 

«Справа про передачу націоналізованого музею О. Г. Гансена в Сумах і Києві 

Головному управлінню мистецтв та національної культури» [1595, с. 1]. 

В Акті № 632 від 9 травня 1919 року зазначено, що художні твори з 

приватного музейного зібрання київського промисловця та мецената 

О. Г. Гансена, що зберігалися в садибі О. Сумовської в місті Суми, перейшли у 

власність Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва і 

старожитностей [1596, с. 86]. Згаданий документ супроводжувався списком 

творів, у якому вказаний твір «Три покоління» Ф. Кричевського [1596, с. 31]. На 

варіанті «Три покоління» (іл. Б 5.2.18) з гансенівського зібрання були відсутні 

авторські підписи Ф. Кричевського [526, с. 181]. Оскільки 1913 року картина під 

назвою «Три покоління» була експонована на Шостій виставці київських 

художників, музейні співробітники СОХІМ самостійно атрибутували портрет 

1913 роком, хоча достеменно невідомо, який з двох портретів був в експозиції 

[526, с. 181]. 

У фондах НАФРФ ІМФЕ НАН України збережена світлина з виставки 

професорів Української академії мистецтва, що відкрилася 22 листопада 

1917 року в Педагогічному музеї [1323, с. 68]. Як можна переконатися з фото, на 
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стіні експозиції висить інший сюжет Ф. Кричевського «Три покоління» (іл. А 49) 

[1322, с. 63]. Цей варіант портрета «Три покоління» розроблений ще за канонами 

академічного живопису, у якому домінують натуральні природні ракурси 

жіночих голівок і виникає ілюзія просторової перспективи (іл. А 40). Доля 

сфотографованого портрета і його місце зберігання наразі не відомі. Символічну 

алегорію трьох поколінь митець створив засобами художнього синтезу, у якому 

символічні ідеї доби модерну гармонійно поєдналися з алегоричною концепцією 

віденської сецесії та традиціями українського народного мистецтва (іл. А 40–41) 

[518, с. 21]. 

Увага Ф. Кричевського до народної української теми, уперше втілена в 

конкурсній картині «Наречена» (іл. Б 5.2.9), поступово поглибилася в його 

практиці 1910–1930-х років. П. Мусієнко у своїй монографії згадує про заняття 

Ф. Кричевського зі студентами, з чого стає зрозумілим, що його методика 

викладання практично спиралася на традиції українського народного мистецтва: 

«У великій залі українські килими XVIII століття розвішані по стінах […]. На 

жовто-золотистому тлі килима він приколов шпилькою дві троянди – червону й 

білу, для порівняння. “Подивіться уважно: тут квіти живі, натуральні, і штучні, 

виткані на килимах. Порівняйте, у чому різниця, – тихо мовив він. – Природні 

квіти мало чим відмінні від тих, що малюють у натюрмортах, а в килимах вони 

умовні в рисунку і в кольорі, тонально м’якші, більш локальні. Натуральні 

мотиви квітів перероблені, узагальнені за формою, спрощені для зручності 

виробництва. Натура перероблена, з неї вибрано типове, характерне для 

художнього образу. […] Натура лише допомагає красиво вирішити композицію 

килима чи то настінних розписів”» [434, с. 66]. Демонструючи різницю між 

природою та мистецтвом, Ф. Кричевський залучав українських студентів до 

художнього узагальнення через синтез мистецтв з народною творчістю [518, с. 

21]. Розробляючи візуальні засади сучасного українського стилю, митець 

прищеплював любов до народного українського мистецтва своїм наступникам 

(іл. А. 46, А. 48) [518, с. 21]. 
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Символічна ідея циклічності буття, сприйнята Ф. Кричевським у контексті 

сецесійної концепції алегоричних уподібнень, стала неодмінною «супутницею» 

його творчості, дійшовши кульмінації в епічному триптиху «Життя» (1925–1927, 

іл. Б. 5.2.27) [518, с. 29]. Філософську фабулу творчого задуму було 

спроєктовано у вимір трьох окремих частин триптиху: ліву – «Кохання», 

центральну – «Родина», праву – «Повернення» (усі зі збірки НХМУ). У сучасних 

літературних джерелах нерідко трапляється зіставлення творів «Кохання» 

(іл. Б. 5.2.29) та «Родина» (іл. Б. 5.2.40) Ф. Кричевського з клімтівськими 

образами «Обійми» (1909–1911, іл. Б. 5.2.28) і «Поцілунок» (1908, іл. Б. 5.2.39) 

[331, с. 207; 754, с. 39]. Відмінність творчих інтерпретацій можна з’ясувати в 

процесі мистецтвознавчого порівняння цих образів. 

Австрійські вчені довели, що на створення мотиву з поцілунком Ґ. Клімта 

надихнули два основні джерела: роденівська скульптура «Поцілунок» 

(1882, іл. Б. 5.2.31), що експонувалася 1889-го року на Всесвітній виставці в 

Парижі і враження від візантійських мозаїк базиліки Сан-Вітале, яку віденський 

художник відвідав 1899 року [285, с. 288]. Тож вишуканий колорит його 

«Поцілунку» увібрав усю розкіш живописних мозаїк, над якими у 546–547 роках 

працювали найкращі артілі візантійських мозаїстів (іл. Б. 5.2.32–5.2.33) [366, с. 

53]. Узагальнюючи  універсальні людські цінності, Ґ. Клімт створив позачасові 

символічні архетипи закоханих [518, с. 29]. Утім віденські вчені обґрунтували, 

що в «Поцілунку» він зобразив себе з Е. Фльоґе (іл. Б. 3.4.13) [285, с. 288]. У 

своєму «Поцілунку» Ґ. Клімт не став підкреслювати елементи сексуальності, що, 

за висновками науковців, було показово для О. Родена [878, с. 151–171]. 

Метафоричні засоби художньої умовності відгородили стіною неземну велич 

клімтівської поезії від життєвого натуралізму роденівського інстинктивного 

потягу (іл. Б. 5.2.31, іл. Б. 5.2.39) [518, с. 30]. 

Власну версію «вічної» любові Ф. Кричевський назвав «Кохання». Зі 

спогадів його дружини Н. Кричевської дізнаємося, що образ героїні змальовано 

з неї: «Мені пощастило позувати для головного жіночого персонажа в “Коханні” 

та “Родині”» (іл. Б 4.3.3–4.3.4) [328, с. 56]. Отже, у типажах простих українських 
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селян Ф. Кричевський змалював себе з дружиною (іл. Б 5.2.29) [518, с. 30]. Пару 

закоханих зображено на тлі формального селянського інтер’єру. Центром 

художнього задуму є образ молодої жінки, одягненої в полум’яно-червону 

сукню. «Свою дружину, Наталію Павлівну, він часто малював і любив одягати в 

декоративні вбрання», – згадує про митця С. Григор’єв [1404, с. 3]. Тож 

відгомони «ритуального» перевдягання портретованих дам, що 

поширилося упродовж європейської «япономанії» 1860–1900-х років, 

прижилися у творчій практиці Ф. Кричевського [518, с. 30]. 

Угорі композицію «Кохання» (іл. Б 5.2.29) завершує масштабна постать 

автора, який лагідно обіймає свою кохану за плечі. Апелюючи до анонімності, 

Ф. Кричевський приховує власне обличчя від публіки [518, с. 30]. Як відзначають 

віденські дослідники, Ґ. Клімт скористався аналогічним засобом при створенні 

картини «Поцілунок» (іл. Б 5.2.39) [285, с. 288]. В інтерпретації Ф. Кричевського 

невинна чистота поцілунку в шию підкреслює відчуття святості родинно-

духовної спорідненості, у якій стихія пристрасті поступається місцем душевній 

ніжності [518, с. 30]. Домінування платонічного боку кохання підкреслено 

поетичною назвою картини – «Кохання». Філософський зміст картини 

українського художника зведено до загальнолюдських уявлень про те, що дві 

роз’єднані половинки разом створюють одне ціле – родину [518, с. 30]. 

Відмінність філософсько-змістових акцентів забезпечено іншими живописно-

пластичними засобами [518, с. 30]. 

Відчуття монументальності, природної органічності та позачасовості 

виникають у картині Ф. Кричевського завдяки естетичній зорієнтованості на 

традиції давньоукраїнського фрескового стінопису. «Він [Ф. Кричевський] 

вивчає фреску та іконопис, малює темперою на воскових ґрунтах, експериментує 

з ґрунтами та пігментами. Деякі праці написано, як фрески, і станкові картини 

також несуть у собі відбиток стінопису», – знаходимо коментарі Л. Членової в її 

документально-архівному фонді № 17 НХМУ [1403, с. 3–4]. Вивчення 

особливостей темперного малярства упродовж 1920-х років стимулювало 

Ф. Кричевського до створення індивідуальної манери декоративно-площинної 
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стилізації [518, с. 30]. Лаконічний контур його фігур і площинно-декоративне 

трактування форм зміцнює загальне враження монументальності [518, с. 31]. 

«Ф. Кричевський мав індивідуальний дар від природи художника-декоратора 

монументального плану», – згадували колеги-художники на вечорі, 

присвяченому пам’яті Ф. Кричевського 4 червня 1965 року в ДМУОМ [1403, с. 

2–5; 1404, с. 4]. 

Закохані Ф. Кричевського перебувають у стані перманентної 

квазідинаміки: їхні рухи змальовано, але фігури стоять у скам’янілій 

непорушності (іл. Б 5.2.29) [518, с. 31]. Як зауважили сучасні вчені, принцип 

статичної репрезентації (поз, дій, подій) використовували в іконографії 

сакрального мистецтва, щоб наголосити, що події відбуваються в іншому вимірі 

буття, не пов’язаному із земною динамікою [1121]. Зорієнтованість 

Ф. Кричевського на статичний тип репрезентації відзначають українські 

дослідники його творчості, колеги-художники й учні [798, с. 22]. «Йому ближча 

статика, а не динаміка, узагальнення та синтез, а не дріб’язкова скрупульозність 

відтворення», – згадував С. Григор’єв про Ф. Кричевського [1403, с. 6–2]. 

Вивчаючи давньоукраїнське сакральне мистецтво, Ф. Кричевський підсвідомо 

сприйняв філософський контент його доктрини [518, с. 31]. 

Українські дослідники помітили концептуальну спорідненість і естетичну 

подібність композиції «Родина» (іл. Б 5.2.40) Ф. Кричевського з клімтівським 

сюжетом «Смерть і життя» (1910–1911) [331, с. 207]. Як відзначають віденські 

науковці, твір Ґ. Клімта «Смерть і життя» (іл. Б 5.2.51) став фінальним образом 

його «золотої серії» [285, с. 90]. Художній задум цього сюжету Ґ. Клімт вирішив 

у форматі символічної антитези. Постать Смерті з одного боку картини 

протиставляється символічній алегорії Життя – з іншого [526, с. 186]. Земне 

життя Ґ. Клімт змалював у вигляді живої «гори» людських фігур, які переплелися 

між собою, як коріння старого дерева, і стали ніби частинами одного організму 

[518, с. 31].  

Клімтівський засіб нагромадження людських тіл підсвідомо асоціюється в 

глядача з багаторічним звивистим стовбуром дерева-життя, а в більш 
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глобальному сенсі – з біологічним символом людства [526, с. 186]. Тобто спектр 

символічних уподібнень втілює мультисугестивний потенціал творчого задуму 

Ґ. Клімта [526, с. 186]. Говорячи про конструктивну специфіку засобу 

переплетених тіл, можемо згадати, що В. Блейк одним з перших використав ідею 

людських «потоків» у ілюстрації «Вихор коханців» (1824–1827), створеній до 

«Божественної комедії» (1307–1321) Данте [518, с. 33]. Як можна переконатися, 

користуючись цим засобом алегоричного уподібнення, Ґ. Клімт значно розсунув 

масштаби художніх інтерпретацій щодо міфопоетичного бачення В. Блейка [526, 

с. 186]. 

Написані Ґ. Клімтом фігури вирізняються на тлі орнаментальних структур, 

що фіксують їх у хроматичних ритмах композиції (іл. Б 5.2.51) [526, с. 186]. 

Різнобарвна диференціація карнації перетворює людські фігури на хроматичні 

пазли монолітної людської «гори», що водночас символізує родину, націю, 

народ, а більш глобально – усе живе на планеті Земля [518, с. 33]. Авторитетний 

дослідник творчості Ґ. Клімта американський науковець К. Шорске звернув 

увагу на зміни, що відбулися у світобаченні Ґ. Клімта напередодні нової ери: «У 

дев’яності роки суть реальності стала проблематичною для Ґ. Клімта. Він не 

знав: шукати її у фізичному чи метафізичному, у плоті чи душі» [821, с. 203]. 

Персоніфікуючи міфічний символ Смерті до виміру матеріального 

людського сприйняття, Ґ. Клімт відмовився від традиційного образу – скелета з 

косою в руках. Представивши Смерть одягненою в модне фіолетове японське 

кімоно, Ґ. Клімт вимислив іронічну інтерпретацію популярного жіночого 

портрета бідзин-ґа (іл. Б 5.2.51). Алегорія Смерті стоїть ліворуч композиції й 

уважно спостерігає за алегорією Людства, зображеного у вигляді монолітної 

людської «гори» [518, с. 33]. Оскільки люди не задумуються повсякчас про 

неминучий кінець буття, на картині вони зображені із заплющеними очима. 

Зосереджені на власних відчуттях люди живуть, наче уві сні, що завершується з 

приходом Смерті, коли наступає «прозріння» – і кінець [518, с. 33]. 

Вивчення емпіричного матеріалу засвідчило, що молодший товариш та 

однодумець Ґ. Клімта віденський експресіоніст Е. Шіле неодноразово 
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використовував згаданий прийом людської «гори» у своїх творах, зокрема в 

картинах «Родина» (1913) і «Родина» (1918) – обидві зі збірки віденського Музею 

Леопольда. Такі нюанси засвідчують, що прийом алегоричного уподібнення 

родини до формальної конфігурації «гори» використовували обидва художники 

[518, с. 33]. Зі спогадів П. Мусієнка відомо, що 1924 року Ф. Кричевський разом 

з М. Козиком їздив у службове відрядження за кордон [434, с. 57]. Картину 

«Родина» (іл. Б 5.2.53), що увійшла до триптиха «Життя» (іл. Б 5.2.27), 

Ф. Кричевський почав розробляти вже після повернення з мандрівки [518, с. 33]. 

Цей біографічний факт цікавий тим, що образ Наталії Кричевської в червоній 

сукні перегукується з пастельним начерком «Та, що сидить оголена в червоній 

спідниці» (1913, іл. Б 5.2.30) Е. Шіле зі збірки віденського Музею Леопольда 

[518, с. 33]. Складно не помітити аналогії в назвах картин Е. Шіле та 

Ф. Кричевського. Ці спостереження дозволяють припустити, що образи 

Ґ. Клімта й Е. Шіле могли надихати Ф. Кричевського на створення власної 

картини «Родина» (іл. Б 5.2.40) [518, с. 33]. Сприймаючи декоративно-площинну 

японізовану манеру Ґ. Клімта, Ф. Кричевський підсвідомо увібрав його 

естетичну заанґажованість традиціями укійо-е. Тож на практиці вторинний 

рівень аспірацій виявився не менш ефективним засобом обміну художнім 

досвідом [518, с. 33]. 

Фатальні розчарування Першої світової війни переорієнтували увагу 

європейської спільноти до феномену людського життя. Трагічні ідеї 

прикінцевого модерну змінили акценти у творчих інтерпретаціях 

Ф. Кричевського. Тож алегоричний образ клімтівської Смерті Ф. Кричевський 

переосмислив і уподібнив до полісемантичного символу Війни та Каліцтва у 

творі «Повернення» (іл. Б 5.2.52) [518, с. 33]. Б. Піаніда в мемуарах згадує, що 

задум триптиха «Життя» Ф. Кричевський розпочав із сюжету «Кінець війні!», на 

якому скалічений на війні солдат повертався до батьківсього дому [581, с. 53].  

Згодом до цього сюжету Ф. Кричевський домалював два інші – «Кохання» 

й «Родина», що разом утворили тематично-філософський триптих «Життя». 

Сприйнятий у Європі сецесійний стиль площинної стилізації, що відрізнявся від 
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загальноприйнятих канонів соцреалізму самобутнім декоративізмом, не завадив 

популярності сюжету «Повернення» в тогочасному українсько-радянському 

середовищі. Доказом цьому є залучення картини «Повернення» до української 

експозиції на XVI Венеційській бієнале 1928 року [717, с. 39; 1403, с. 4–33]. 

Також цей твір Ф. Кричевського експонувався у виставкових проєктах 

радянського мистецтва в Копенгагені та Варшаві 1933 року [1403, с. 17–20]. 

Оригінальний композиційний задум триптиха «Життя» (іл. Б 5.2.27) у 

вигляді трьох доповнюваних частин – великий квадратний центральний сюжет і 

два вертикальні бокові – нагадує архітектонічну конструкцію іконостаса. Для 

порівняння згадаємо, що в зразках європейського модерну вертикальний формат 

какемоно проєктувався у вигляді серії з однаковими за висотою вертикальними 

сюжетами (іл. Б 3.1.24–3.1.27). Філософський задум триптиха «Життя» апелює 

до морально-етичних цінностей, які зазвичай релігія оберігає. Аналогічні 

враження цей триптих справляв на сучасників Ф. Кричевського. Зокрема, 

Є. Блакитний писав: «Його сила така, що “герої триптиха” здаються звільненими 

від усього буденного; вони – позачасові, піднесені й очищені від усяких земних 

турбот, а їхні почуття – непорушні та вічні» [51, с. 56]. Ідеї триптиха та їх 

концептуальне оформлення компенсували тогочасну відсутність духовно-

релігійного виміру в радянському суспільстві. «У цьому творі художник 

найповніше висловив свої етичні ідеали», – вважає Г. Логвин [370, с. 8]. 

Усвідомлюючи небезпечність радянської влади, Ф. Кричевський був 

змушений десятиліттями маскувати свій вроджений християнський гуманізм під 

ширмою соцреалістичного тематичного репертуару. Наше спостереження 

підтверджують висновки Б. Лобановського: «З’явившись найбільшою зіркою 

“соціалістичного реалізму” й творцем міцної художньої школи в Україні з її 

яскравими національними особливостями, він, по суті, не був “радянською 

людиною” і ніколи не збирався бути таким» [157, с. 10; 611, с. 28]. 

Опанування основоположних тенденцій французького ар нуво та 

віденського сецесіону в період стажування в Європі у 1911–1912 роках 

назавжди змінило творчий світогляд митця. Засвоєні грані модерну 
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наблизили Ф. Кричевського до інтроспективного бачення природи речей. 

Адаптувавшись у практиці Ф. Кричевського, це оновлене сприйняття 

мистецтва поширилося на мистецькоосвітній процес України через 

педагогічну практику художника 1913–1941 років. 

Започаткована Ф. Кричевським іконографія сучасних національно-

українських сюжетів і «канонізовані» архетипи героїв-селян стали 

культурогенним базисом для творчих інтерпретацій наступних поколінь. Ідеї 

Ф. Кричевського про створення самобутнього українського стилю закономірно 

поновила у творчих пошуках його студентка Т. Яблонська в період хрущовської 

«відлиги» [172, с. 23–25]. У поетичних алегоріях «Наречена» (іл. Б 5.2.9), «Три 

покоління» (іл. Б 5.2.18), «Кохання» (іл. Б 5.2.29), «Родина» (іл. Б 5.2.53) та 

«Повернення» (іл. Б 5.2.52), що Ф. Кричевський послідовно створював упродовж 

майже трьох десятиліть 1910–1927 років, виразно розкрилися гравітаційні 

зв’язки його творчого хисту із символічним світосприйняттям. Як і в ситуації з 

О. Мурашком, О. Новаківським та І. Северином, символічне художнє бачення 

виявилося для Ф. Кричевського тим світоглядним підґрунтям, на якому 

перманентно кристалізувалася й дозрівала майбутня зацікавленість 

постімпресіонізмом. Безсумнівно, проаналізовані символічні твори 

Ф. Кричевського належать до найоригінальніших взірців українського модерну 

першої чверті XX століття. 

 

5.3 Ідеї Молодої Польщі – міфопоетичне підґрунтя у мистецькій практиці О. 

Новаківського 1910–1930-х років16 

Упродовж 1900–1913 років ідеї символізму органічно увійшли у творчість 

О. Новаківського й І. Северина, які засвоїли новітні тенденції модерну в 

специфічній атмосфері краківського мистецького середовища, у якому 

новаторські тенденції ар нуво синтезувалися з народною темою. Символічне 

 
16 У підрозділі 5.3 використані наші публікації: «На перехресті модерну: інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900–1930-х років» [517, с. 73–89], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 191–213].  
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світовідчуття доби модерну в алегоричний спосіб давало змогу передати 

приховані переживання та невисловлені надії. Митець гостро реагував на 

безперспективну ситуацію, у якій перебували українці. Безвихідно-безнадійний 

стан художника, у якому О. Новаківський опинився після завершення навчання 

у Краківській академії мистецтв на початку 1904 року [1618], втілився в його 

найзагадковішому символічному творі «Втрачені надії» (1903–1908). Як 

зазначено в літературних джерелах, творчий задум образу О. Новаківський 

виношував тривалий час, коли проживав у польському с. Могила [113, с. 39; 359, 

с. 77]. 

Композицію «Втрачені надії» О. Новаківський вирішив у плані бінарного 

подружнього портрета. Автопортрет митця з дружиною-селянкою був 

популярним у колі молодопольських прибічників хлопоманії. Яскравим взірцем 

цієї поширеної тенденції є пастельний «Автопортрет з дружиною» (1904) 

С. Виспянського, який, можливо, заохотив О. Новаківського на створення 

аналогічного українського образу. У автопортреті О. Новаківський змалював 

себе з дружиною біля дитячої труни в стані всеохопного горя та відчаю. З 

біографії художника відомо, що дітей у О. Новаківського в той час ще не було, 

що підтверджують спогади Д. Горняткевича [163, с. 16]. Тож прихована душевна 

драма О. Новаківського спроєктувалася у вимір вигаданої історії, яка 

перетворилася на інструмент синтетичного художнього міфотворення. 

Коментуючи цю ситуацію, В. Овсійчук зазначає, що картину «Втрачені надії» 

О. Новаківський створював у найскладніший період життя, коли був духовно 

надломлений і зневірений у своїх силах [464, с. 78]. 

Серед вагомих причин для тогочасного розчарування художника можна 

назвати його професійну незатребуваність. Перетворившись на віртуозного 

майстра, після закінчення КАМ О. Новаківський був змушений «перебиватися» 

в провінційному закутку на чужині, без усяких замовлень, зв’язків і будь-якої 

надії на можливе долучення до процесу формування українського мистецтва. З 

іншого боку, в інтонаціях «Втрачених надій» відчуваються песимістично-

містичні настрої «Молодої Польщі». «Теми Танатосу, затруєної криниці, 
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розпливчатих марень з фантастично-символічним змістом переповнюють 

творчість Яцека Мальчевського, який на той час мав надзвичайно активний 

вплив на Новаківського», – вказує В. Овсійчук [465, с. 78]. О. Новаківський 

настільки переконливо змалював вигадану подію, що глядачеві й сьогодні 

здається, наче з художником це відбулося в реальному житті. У той самий період 

аналогічним засобом алегоричного уподібнення скористався В. Тетмайєр у 

поліхромії «Алегорія померлої Польщі» (1909), змалювавши свою батьківщину 

Польщу в подобі мертвої дівчини. 

У задумі твору «Втрачені надії» віддзеркалилася не тільки прихована 

психологічна драма О. Новаківського, а й криза суто творчого характеру, що 

полягала в назрілому відході від натуралістично-імпресіоністичних канонів і 

переході до асоціативно-символічних засобів художнього узагальнення. Твір 

«Втрачені надії» став етапним образом, у якому мистецька уява О. Новаківського 

розвернулася в бік узагальнено-метафоричної інтерпретації натури. Новий 

потенціал неакадемічних засобів образотворення відкрився живописцеві через 

органічний синтез його емпіричних вражень з індивідуальними міфопоетичними 

асоціаціями. Посилення суб’єктивних чинників втілилося в експресивно-

динамічну живописну пластику: знервовано-звивисті мазки допомагали 

передати внутрішнє напруження художника і його драматичне відчуття 

сьогодення.  

В інтерпретаціях головних героїв портрета проступив вулканоподібний 

темперамент О. Новаківського і його героїко-трагічна харизматичність. «[…] 

усе, що малював, пронизувалося органічно властивим йому драматичним 

відчуттям життя, наче б страждання глибше розкривали його сутність і 

стимулювали творчий неспокій», – зазначає В. Овсійчук [464, с. 7]. Приховане в 

надрах підсвідомості драматичне світовідчуття О. Новаківського поглибилося 

після його переїзду до Львова, органічно розчинившись у специфічній атмосфері 

львівського бароко. Загадково затінені аркади монументальних костелів, фасад 

собору святого Юра, прикрашений скульптурами Й. Пінзеля, котрі 

О. Новаківський міг щоденно бачити із вікна свого помешкання-майстерні, – 
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динамічна експресія від нашарувань естетичних вражень стала неодмінним 

настроєвим резонансом творчого натхнення О. Новаківського й органічним 

підґрунтям його живописного синтезу мистецтв. 

С. Гординський уловив настроєвий зв’язок, що утворився між творчим 

сприйняттям О. Новаківського та динамічними камертонами львівського бароко: 

«Лінії його малюнків такі самі конвульсивні й покручені, як і лінії незрівнянного 

львівського бароко, а духовно він так само розщеплений між Сходом і Заходом, 

як і це місто» [162, с. 257–260; 384]. Об’ємно-фактурне моделювання зачіски та 

в’юнкої бороди на автопортреті О. Новаківського наче висічено різцем 

скульптора, а не написано пензлем художника. Експресивно-асиметрична міміка 

обличчя живописця, пронизливий погляд і виразні вуста, що заціпеніли в гіркому 

німому очікуванні, – в усьому пульсує приховане життя, що ніби «перетікає» від 

однієї живописної площини в іншу. При цьому виникає враження невидимих 

тектонічних рухів, що відчуваються в знервованій експресії пінзелівських 

скульптур. Як відзначав на початку 1930-х років Т. Маньковський, в 

інтерпретаціях Й. Пінзеля релігійні сюжети набули масштабності позачасових 

загальнолюдських явищ [946, с. 121–127]. У цьому сенсі творчість Й. Пінзеля й 

досі залишається невичерпним джерелом національних українських традицій, 

які, зокрема, надихали О. Новаківського. 

У посмертній публікації 1936 року про О. Новаківського В. Залозецький 

висловив думку, що твори геніальних митців завжди залишаються понад 

історичним часом [290, с. 1]. Флюїди трагізму, що проймають пінзелівські 

образи, виявилися тією позаісторичною ланкою, яка «генетично» пов’язала 

драматичне світовідчуття О. Новаківського з творчим баченням Й. Пінзеля. 

В. Овсійчук уловив, що задля поглиблення художньої образності, 

О. Новаківський піддавав живописні форми умисній деформації, хоча він не 

бачив оригінальних картин ні постімпресіоністів, ні експресіоністів [464, с. 32]. 

Експресивна харизматичність Й. Пінзеля, який у середині XVIII століття «стояв 

біля витоків львівської скульптурної школи» [104, с. 15], виявилася тим 

самобутнім автентичним джерелом, на якому народжувався специфічний 
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живописний темперамент О. Новаківського. З архітектурної атмосфери Львова 

митець черпав перманентне відчуття динаміки, яке, за влучним висловом 

С. Гординського, виявилось історичним «мостом» між східною та західною 

цивілізаціями [384, с. 7; 572, с. 1]. 

Увага О. Новаківського до символічного міфотворення, започаткована 

упродовж 1892–1904 років під час навчання в КАМ, органічно розвинулася після 

повернення в Україну 1913 року. Мультивекторна тенденційність 

молодопольського мистецького середовища, у якому рефлексії паризького 

японізму, імпресіонізму та символізму синтезувалися з місцевими ідеями 

хлопоманії, позначилася на творчому задумі роботи «Пробудження» (іл. Б 5.3.2–

5.3.5). Серію образів на цю тему художник розробляв майже все творче життя 

упродовж 1899–1934 років, збагачуючи зміст новими акцентами на черговому 

витку творчої еволюції:«Пробудження на тлі образів» (1910, іл. Б 5.3.3), 

«Пробудження. Наша штука» (1913, іл. Б 5.3.4),«Пробудження на тлі розп’яття» 

(1914, іл. Б 5.3.5), «Пробудження на тлі вівтаря» (1920-ті), «Пробудження на тлі 

революції» (1929), «Пробудження на тлі підземелля. Варіант II» (1934). Типаж 

оголеної дівчинки-підлітка, яка прокидається після сну, самоочевидно 

демонструє, що ці асоціації започаткувалися у творчій свідомості 

О. Новаківського під враженням від картини В. Вейса «Японка» 

(1900, іл. Б 5.3.2) [526, с. 195]. 

Сучасне опрацювання матеріалів з архіву Академії образотворчих 

мистецтв імені Я. Матейка в Кракові показало, що впродовж трьох семестрів 

1898–1899 років О. Новаківський і В. Вейс працювали в майстерні 

Л. Вичулковського (іл. А 12–14, А 23) [1609–1610]. 

Напередодні знайомства з О. Новаківським, після закінчення другого 

курсу навчання 1897 року [949, с. 425], В. Вейс поїхав до Парижа. Дослідниця 

творчості В. Вейса Рената Вейс повідомляє, що в Парижі художник відвідав 

виставку японських стародруків зі збірки Едмона де Ґонкура, що були виставлені 

на продаж у Готелі Друо [998, с. 39]. У літературних джерелах зазначено, що в 

період згаданої паризької подорожі студент В. Вейс придбав свої перші 
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20 стародруків. Вони стали початком майбутньої колекції із 69 гравюр, до яких 

входили праці Кацукави Сюнсо, Кітаґави Утамаро, Утаґави Тойокуні, Утаґави 

Хіросіґе, Кейсая Ейсена, Утаґави Кунісади й Утаґави Кунійосі [932, с. 36; 998, 

с. 13–35].  

Стрімке професійне ствердження В. Вейса відбувалося за сприятливих для 

молодого польського художника обставин. Одразу після завершення навчання в 

КАМ його «Портрет батьків» (1899) виставили в австрійському павільйоні на 

Всесвітній виставці в Парижі (1900), де твір отримав схвальну рецензію в 

паризькій газеті «Temps» [940, с. 372; 998, с. 39]. Р. Вейс відзначає, що впродовж 

проведення універсальної виставки молодопольський В. Вейс відвідав: 

ретроспективну презентацію японського мистецтва від VII до XIII століття; 

павільйон Семюеля Зіґфріда Бінґа; виставку у залах École des Beaux-Arts, де 

виставляли на огляд 265 сувоїв-картин під назвою «какемоно» з колекції Артюра 

Гюка [998, с. 40]. 

Своє захоплення японським мистецтвом В. Вейс відтворив одразу в 

Парижі в «Автопортреті з масками» (1900), де він змалював себе з японськими 

масками в руках, розмістивши за спиною на стіні три новопридбані японські 

гравюри укійо-е. Закономірно, що образ юної дівчини в японському кімоно 

В. Вейс створив того самого 1900-го. Тема юності, пробудження сил природи до 

життя дала змогу піонерам модерну передати в алегоричний спосіб перехід до 

нового життя, нової ери, прогресу, до незвіданого потенціалу майбутнього [526, 

с. 195]. 

У світлі динамічних процесів становлення нового польського мистецтва, 

які В. Вейс відчув на собі особисто, його бачення японської теми набуло 

значення власної причетності до подій. Тогочасне захоплення молодопольських 

митців японізмом несподівано розкрило їм перспективи ствердження 

національного мистецтва, яке тоді історично переживало свою культурну весну: 

нове польське мистецтво наче прокидалося від багатовікового історичного сну. 

Невипадково юну польську дівчинку-натурницю В. Вейс змальовує в інтер’єрі 

майстерні на тлі порожніх рам і підрамників, на яких картини ще не намальовані 
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(іл. Б 5.3.2). Образ польської «японки» є алегорією нового мистецтва «Молодої 

Польщі», яке так і назвали – «молодопольське». Тож сюжет, який 

мистецтвознавці традиційно розглядали в контексті занальноєвропейської моди 

на японізм, був для В. Вейса дуже особистим, національним і мав пасіонарну 

мотивацію [526, 196]. 

Алегоричний задум В. Вейса самоочевидно розкривається саме в 

проєкціях наступних творчих інспірацій О. Новаківського. Зміст вейсівської 

картини про «пробудження» національного мистецтва був добре відомий 

О. Новаківському, що підтверджують назви його власних картин: «Пробудження 

на тлі образів» (1910, іл. Б 5.3.3), «Пробудження. Наша штука» (1913, іл. Б 5.3.4), 

у яких символічно зображено «пробудження» нового українського мистецтва. 

Тобто О. Новаківський пристосував вейсівську ідею алегоричного уподібнення 

до аналогічних національних потреб України. 

За спогадами С. Гординського, учня О. Новаківського, тему 

«пробудження» його вчитель почав розробляти 1899 року [384, с. 7]. Це 

повідомлення повністю збігається з архівними відомостями про те, що В. Вейс 

та О. Новаківський навчалися у Л. Вичулковського у 1898–1899 роках, де вони 

могли бачити ескізи один одного та обмінюватися творчими задумами й планами 

[517, с.75]. Позаяк картина В. Вейса була створена 1900 року, на десять років 

раніше, ніж аналогічний задум утілив О. Новаківський, можна стверджувати, що 

алегорична ідея про «пробудження» національного українського мистецтва 

актуалізувалася у творчості О. Новаківського в безпосередньому контакті з 

В. Вейсом або під впливом його прогресивних поглядів. Польські вчені довели, 

що В. Вейс був пристрасним прибічником японізму, увійшовши до історії 

світової та польської культури як «краківський японець» [998, с. 210], тобто як 

представник нової ґенерації польських («молодопольських») митців, які стали 

адептами паризького ар нуво на теренах Польщі й започаткували польський 

модерн. 

Обставини кар’єрного зростання О. Новаківського були цілковито іншими. 

Перебуваючи у польському с. Могила, він не мав фінансової змоги виїхати до 
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Парижа й сформувати власні враження від новомодних європейських трендів. 

Український митець отримував актуальну професійну інформацію, 

ознайомлюючись з картинами, поглядами та смаками польських наставників і 

студентів [526, 197]. Спілкування з В. Вейсом, який добре розбирався в 

прогресивних тенденціях тогочасного артринку, помітно вплинуло на 

формування О. Новаківського як митця. Наприклад, у польських дослідженнях 

зазначено, що В. Вейс перебував під впливом експресивної харизматичності 

Е. Мунка [933, с. 32–38]. Цей факт творчої біографії В. Вейса дає змогу 

зрозуміти, на якому етапі творчого дозрівання в О. Новаківського вперше виник 

інтерес до європейського експресіонізму, що потім поглиблювався в його 

живописній практиці аж до останніх років життя [526, с. 198]. 

Цікавою є історія головної героїні «Пробудження». У мемуарах 

Д. Горняткевич згадує, що, навчаючись у Кракові, О. Новаківський періодично 

виїжджав на етюди до с. Могила, де познайомився з місцевою польською 

дівчиною Анною-Марією Пальмовською, яка позувала для всіх варіантів 

«Пробудження», а пізніше стала його дружиною [163, с. 10–15]. Про знайомство 

О. Новаківського з майбутньою моделлю згадано в повісті-есе Івана 

Голубовського «Розмахом могутніх крил» (1912) [159, с. 50–51, 62].   

У першому варіанті «Пробудження на тлі образів» (1910, іл. Б 5.3.3) Анна-

Марія змальована приблизно у віці десяти років [119]. Тендітну фігурку подано 

великим планом у центрі вертикальної композиції. Маленьке селянське дівчатко 

в білосніжній домотканій сорочці ще не прокинулося від сну й тре заплющені очі 

кулачками. Худенька фігурка дівчинки, прихована за об’ємним «куполом» 

льняної сорочини, нагадує маленьке каченя. Такі асоціації невимушено 

виникають у зв’язку зі специфічною поставою фігурки: ноги Анни-Марії 

змальовано в профіль, як у єгиптян, а її корпус і голівка розвернуті в три чверті 

праворуч. При цьому руки дівчинки зігнуті в ліктях і підняті догори, чим 

нагадують рух крил. «Японку» В. Вейса представлено в такому самому ракурсі, 

але її фігуру розвернуто зліва направо (іл. Б 5.3.3). При зіставленні двох 

портретів виникає враження, наче портретовані з різних картин дивляться одна 
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на одну, як в дзеркало (іл. Б 5.3.2–5.3.3). Дівчинка В. Вейса стоїть у майстерні 

художника на тлі порожніх рам і великих ненатягнутих підрамників, що 

створюють за її спиною конструкцію з дерев’яною хрестовиною [517, с. 77]. 

В інтерпретації В. Вейса немає жодних натяків на хрест або святі образи, 

позаяк у його задумі рами є алегорією краківського мистецького середовища. 

Натомість О. Новаківський перетлумачив хрестовину підрамників В. Вейса в 

сакрально-символічному ракурсі. Анна-Марія стоїть на тлі ікон, які за її спиною 

алегорично продукують символ Святого Хреста. Починаючись над головою 

дівчинки, Святий Хрест додумується завдяки видовженій вертикалі дівочих 

ніжок унизу композиції. Отже, дівоча фігурка на тлі Святого Хреста виступає 

алегорією Ангела-Спасителя (іл. Б 5.3.3). Тож у першому варіанті образу 

«Пробудження» започатковується творчий намір об’єднати земну природу 

дівчинки з неземною в подобі живого янголятка [517, с. 77; 526, с. 198]. 

У другому варіанті «Пробудження. Наша штука» (1913, іл. Б 5.3.4) цей 

художній задум О. Новаківського стає очевиднішим. Анна-Марія стоїть на 

підвіконні в тій самій позі на тлі зачиненого аркоподібного вікна, розмальованого 

візерунками інею. Дерев’яні віконні рами за спиною дівчинки слугують тією 

самою конструктивною хрестовиною, що замикається внизу її стрункими 

ніжками, як і в попередньому варіанті. Тринадцятирічне дівча змальоване 

оголеним, без сорочки. Цей факт її дещо пригнічував, що можна вловити з 

ніякового вигляду обличчя та сором’язливо потуплених додолу очей. 

Позбавляючи дівчинку зовнішньої привабливості та будь-яких натяків на 

сексуальність, О. Новаківський підкреслив, що вона прекрасна внутрішньою 

душевною чистотою, як гірський струмочок джерельної води [517, с.78]. 

У варіанті 1913 року О. Новаківський більш розкріпачений у відчутті 

кольорів. Ультрамарин синій, біло-рожева та вохра натуральна, якими обмежено 

колорит портрета, створюють враження легкості й елегантності, а в асоціативно-

символічному сприйнятті пов’язані з барвами неба. Високі віконні рами, 

розмальовані білосніжними візерунками інею, асоціюються з великими білими 

крилами птаха, арабески ж сніжних візерунків нагадують пухнасте пір’я. 
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Дівчинка-підліток уже інтерпретується не як незграбне каченя, а як алегоричний 

образ білого лебедя перед злетом (іл. Б 5.3.4). Аркоподібна форма вікна обрамляє 

згори голову дівчинки, наче небесне склепіння. У поетичній недомовленості 

створеного образу народжується міф сучасного українського мистецтва [526, с. 

199]. 

При створенні двох варіантів «Пробудження» О. Новаківський застосував 

такі самі образотворчі засоби, як і В. Вейс у портреті «Японка» (іл. Б 5.3.2): 

інспірація жанру бідзин-ґа; глобалізація художнього образу до стану 

узагальненої метафори; метод асоціативно-алегоричних зіставлень; порожнє тло, 

що дало змогу зосередитися на образі героїні; неакадемічна манера площинно-

декоративного живопису; мінімалістична палітра з використанням локальних 

барв; чіткий силует жіночої фігури; графічні обриси навколо живописних 

площин. Як відзначають польські науковці, такі формальні засоби візуалізації 

були інспіровані в молодопольське мистецтво під враженням від японських 

стародруків укійо-е [932, с. 36, 67, 111–112; 939, с. 11–15]. 

Третій варіант «Пробудження на тлі розп’яття» (1914, іл. Б 5.3.5) був 

створений після переїзду О. Новаківського з родиною до Львова. У центрі 

вертикальної композиції на невеличкому подіумі стоїть Анна-Марія, яка 

подорослішала й перетворилася на тендітну дівчину, майже таку, яку змалював 

В. Вейс на своїй картині. Утім образ дівчини-алегорії В. Вейса більше нічим не 

нагадує художньої метафори О. Новаківського, тому що зміст його картини 

повністю переорієнтувався в русло символізму. За спиною Анни-Марії 

розташована театральна декорація з великими білими крилами, що 

розпочинаються над її головою та охоплюють тендітну фігуру до ніг, так само, 

як і алегоричні червоні «крила» кімоно, що з двох боків огортають фігуру 

дівчинки-алегорії Молодої Польщі В. Вейса (іл. Б 5.3.2) [517, с. 79; 526, с. 200]. 

У цьому варіанті О. Новаківського інтерпретація іміджу дівчинки набуває 

очевидних символічних інтонацій. Тож інсценований образ Ангела-Спасителя 

рівночасно відсилає до символічних образів Я. Мальчевського (іл. Б 5.3.6). Як 

зазначає Т. Добровольський, необмежена фантазія польського символіста 
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остаточно ліквідувала відстань між прозаїчним і неймовірним: «На польських 

дорогах Я. Мальчевський бачив крилатих ангелів, сільських хлопчаків і гусей. Із 

селянськими дітьми товаришували фавни, німфи та химери, котрі на тлі 

польського краєвиду сприймалися так само натурально, як і панські маєтки, 

хліви й колодязі, переліски, стежинки та кучеряві верби» [186, с. 136]. 

У монографії «Олекса Новаківський» (1998) В. Овсійчук висловив 

гіпотезу, що митець задумав тему «пробудження» під враженням від творчості 

Я. Мальчевського [464, с. 105]. У світлі нововідкритих фактів стало зрозумілим, 

що на початковому етапі творчий задум О. Новаківського формувався в 

контексті прямого знайомства з польським студентом-одногрупником В. Вейсом 

[517, с. 79]. У 1990-ті роки проблему краківського японізму польські вчені ще 

тільки почали розробляти. Ті матеріали, документи та картини, що увійшли в 

міжнародний науковий арсенал у 2000-ті, ще не були оприлюднені у 1990-ті. 

Згадані образи О. Новаківського раніше ніколи не розглядалися як резонансне 

явище краківського японізму. Тому очевидний зв’язок між вейсівською 

алегорією пробудження Молодої Польщі та задумом О. Новаківського про 

пробудження українського мистецтва не був таким очевидним, як сьогодні 

(іл. Б 5.3.2–5.3.3) [971-972]. Щодо рефлексій із символічними янголами 

Я. Мальчевського, то внаслідок синтезу мистецтв вони органічно нашарувалися 

на попередні враження від вейсівської ідеї «пробудження» національної 

культури (іл. Б 5.3.5–5.3.6) [517, с. 80]. 

У символізмі Я. Мальчевського, що стверджувався в патріотичній 

атмосфері краківської хлопоманії, абсорбувалися «дві світоглядні антиномії – 

світ фантастичних істот і селянсько-побутовий романтизм» [186, с. 136]. У цьому 

сенсі художня метафора О. Новаківського народжується в альтернативному 

руслі, позаяк в інтерпретаціях митця світ «неземний» і «земний» не 

прирівнюються, а об’єднуються в одній подобі жінки-янгола. У третьому 

варіанті «Пробудження на тлі розп’яття» (1914, іл. Б 5.3.5), під враженням від 

творчості В. Вейса і Я. Мальчевського, у практиці О. Новаківського 

синтезувалися принципи краківського японізму, символізму та хлопоманії. 
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Прогресивні погляди польських художників-пасіонаріїв стали світоглядним 

підґрунтям для формування національно-патріотичних задумів О. Новаківського 

1913–1930-х років [526, с. 201]. 

У пошуках витоків національної української традиції метафорична тема 

пробудження стала каталізатором творчої та громадянської свідомості 

О. Новаківського. У цій темі накопичилися його зрілі погляди про невловимий 

процес метаморфоз: пробудження нового життя, формування національної 

свідомості, актуалізація відчуття культурної унікальності, незалежності. 

Широкий асоціативний діапазон інтерпретацій теми «пробудження» 

О. Новаківський усвідомлював як складник більш глобальної ідеї всього життя – 

теми України, що залишилася наскрізним лейтмотивом творчості митця. 

Проблема пошуків нового українського стилю та національних героїв 

актуалізувалася 1913 року після переїзду О. Новаківського до Львова, де його 

нещодавні спогади про «японізований» молодопольський модерн синтезувалися 

з новими враженнями від львівської сецесії [526, с. 202]. 

Етнографічна природа японізму, що відкрилася О. Новаківському в 

молодопольському мистецькому середовищі, розкрила йому практичні резерви 

власного народного мистецтва (іл. Б 5.3.19–5.3.24) [490, с. 30–32]. Оновлене 

творче бачення продуктивно реалізувалося в серії декоративно-монументальних 

панно О. Новаківського, створених для Львівського музичного інституту імені 

М. В. Лисенка, будівництво якого висвітлювала тогочасна галицька преса [957, 

с. 5; 983, с. 4]. Проєкт споруди замовив В. Шухевич в архітектурному бюро 

І. Левинського, і його реалізував упродовж 1912–1913-х років у стилі 

раціональної сецесії архітектор Є. Червінський у співпраці з О. Лушпинським, 

Л. Левинським та Т. Обмінським [89]. У період 1914–1915-х років, паралельно з 

О. Новаківським, М. Сосенко виконував поліхромні розписи малого та великого 

концертних залів [48, с. 110; 1026]. 

Упродовж шести років О. Новаківський розробив чотири овалоподібні 

панно, у яких акумулювалися його міфопоетичні уявлення про те, яким має бути 

сучасний український стиль XX століття. Усі сюжети об’єднані спільним 
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тематично-композиційним задумом, у центрі якого – образ жінки-матері. Кожен 

сюжет алегорично уподібнений окремому явищу національної культури: 

«Виховання» (1914, іл. Б 5.3.16), «Мистецтво» (1915, іл. Б 5.3.17), «Наука» 

(1916, іл. Б 5.3.18), «Музика» (1919–1920, іл. Б 5.3.24). У більш глобальному 

сенсі образ кожної жінки символізує матір-Батьківщину, яка виховує, навчає й 

боронить своїх дітей, тобто свій народ. Як можна переконатися, О. Новаківський 

усвідомлював нерозривний зв’язок нового українського мистецтва з народними 

традиціями та фольклором [526, с. 203].  

Синтетичним базисом для творчих шукань митця стала народна тематика, 

сприйнята в краківському мистецькому середовищі через камертон 

молодопольської хлопоманії. На місцевому українському ґрунті спогади про 

польський модерн синтезувалися з естетикою львівської сецесії, переосмислені 

до масштабу позачасових символічних метафор. Враження О. Новаківського про 

етнографічну неповторність української культури відтворено через синтез 

загальноєвропейських символічних ідей модерну з традиціями ужиткового 

народного мистецтва України (іл. Б 5.3.19–5.3.24). Асоціативно-символічні 

меседжі візуалізовано завдяки самобутнім особливостям народних строїв, у які 

одягнені герої панно. Роксолана Гавалюк уточнює, що в кожному окремому 

панно О. Новаківський передав неповторний колорит народних традицій 

Полтавщини, Гуцульщини, Яворівщини та Городенщини [1038]. 

Овальний формат новостворених композицій виявився органічним для 

архітектурних фасадів ЛМІ з овальними сецесійними вікнами. «Пошуки 

львівських художників у сфері взаємодії мистецтв характеризувались свідомим 

прагненням ансамблевості», – стверджує Ю. Бірюльов [48, с. 113]. Алегоричні 

інтерпретації сучасних жінок-богинь у центрі декоративної колоподібної рами 

набули популярності завдяки вишуканим кольоровим літографіям А. Мухи, що 

прикрашали палітурки фешенебельних паризьких видань. У творчість А. Мухи 

згадана іконографія жінки в колі перейшла з модної японської гравюри. Зокрема, 

у творчості Кітаґави Утамаро прикладом може бути гравюра «Без назви» 

(бл. 1798, іл. Б 5.3.13) із зібрання Музею мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку. 
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Широковідомі рекламні образи А. Мухи (іл. Б 5.3.14) впливали на формування 

загальноєвропейських смаків і в цьому сенсі могли підсвідомо спонукати 

О. Новаківського на розроблення власного українського «бренду» відповідно до 

тогочасних міжнародних стандартів [526, с. 204]. 

Використана О. Новаківським концепція алегоричного уподібнення була 

неодмінним субфактором сецесійної програми. На практиці цей засіб 

сецесійного міфотворення художник міг неодноразово бачити у творчості 

молодопольських митців. Наприклад, на засадах алегорично-тематичної 

репрезентації Я. Мальчевський створив символічний триптих «Право», 

«Батьківщина», «Мистецтво» (1903). Це відбулося в той період, коли 

О. Новаківський навчався на останньому семестрі 1903–1904 років у КАМ 

[1618]. У художньому задумі чотирьох панно «Виховання», «Мистецтво», 

«Наука» та «Музика» художник використав той самий принцип алегоричної 

прогресії, як і Я. Мальчевський у своєму триптиху (іл. Б 5.3.16–5.3.18) [526, с. 

204]. 

Переосмислений досвід Я. Мальчевського був реалізований іншими 

візуальними засобами – за допомогою декоративно-площинної стилізації, що було 

типовим явищем для тогочасного галицького живопису. «Формування 

синтетичного образу відбувалося найчастіше на основі уніфікації компонентів 

синтезу завдяки засаді стилізації», – стверджує Ю. Бірюльов (іл. Б 5.3.12) [48, 

с. 113]. Варто згадати, що в практиці Я. Мальчевського був аналогічний 

овальний портрет українки в національному строї, який так і називався 

«Українка» (бл. 1891, іл. Б 5.3.21). Тож репрезентація жіночого портрета у 

форматі овального погруддя з типажем прекрасної українки в національному 

строї була поширена в середовищі краківських студентів і викладачів Школи 

образотворчих мистецтв. 

Під впливом патріотичних настроїв у краківському колі молодопольських 

новаторів інспірації жанру бідзин-ґа глобалізувалися в художню тему жінки-

матері та матері-Вітчизни. Синтезувавшись із принципами площинно-

декоративної стилізації укійо-е та з віденською сецесійною програмою 
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алегоричних натяків, патріотичні ідеї молодопольських митців втілилися в 

знакові символи: Я. Мальчевського «Вітчизна» (1903, іл. Б 5.3.10), 

С. Виспянського «Материнство» (1905, іл. Б 5.3.11), К. Сіхульського «Мадонна» 

(1914, іл. Б 5.3.12). Закономірно, що прогресивні ідеї Молодої Польщі, 

переосмислені на засадах укійо-е [238, с. 43–47; 932, с. 73–74, 98], стали 

органічним підґрунтям для самостійних розробок О. Новаківського. У своїй 

інтерпретації митець об’єднав патріотичні ідеї хлопоманії, утілені через бачення 

Я. Мальчевського з композиційною репрезентацією жінки в колі (овалі), що 

стала модною в іконографії модерну завдяки рекламним образам А. Мухи 

(іл. Б 5.3.13–5.13.18) [526, с. 205]. 

Угорі овальної композиції О. Новаківського постає образ матері, яка 

схиляється над дітьми й наставляє їх на майбутній життєвий шлях. У пошуках 

нового українського стилю О. Новаківський одягнув своїх героїв в українські 

строї та оздобив композиції тематично-етнічними фетишами подібно до того, як 

це робили у своїх картинах краківські новатори не без впливу гравюр укійо-е. 

Фігури О. Новаківського закомпоновані у формі гостроверхого трикутника: 

голова матері замикає його згори, а голови дітей відповідно стають вершинами 

правого і лівого кутів (іл. Б 5.3.16–5.3.18). На підставі трикутної формально-

геометричної домінанти розроблені композиції Я. Мальчевського «Вітчизна» 

(іл. Б 5.3.10) та К. Сіхульського «Гуцульська Мадонна» (іл. Б 5.3.12). При цьому 

не варто забувати, що трикутноподібна композиція домінувала в портретному 

жанрі бідзин-ґа [526, с. 205]. 

Масштабно-фрагментарний принцип репрезентації людських фігур на 

живописних панно О. Новаківського дає змогу сконцентрувати увагу глядача 

безпосередньо на виразі облич, у яких відображений душевний стан героїв. 

Емоційно-настроєвий взаємозв’язок портретованих між собою й тематично-

визначеним середовищем О. Новаківський передає поєднанням стилізованих 

постатей з ритмами декоративного сецесійного орнаменту. При цьому 

контрастне й насичене гаптування на народних українських строях перетворює 

силуети на декоративно-конструктивні «пазли» загальної орнаментальної 



240 
 
композиції. На думку Ю. Бірюльова, цей новий синтезований принцип 

образотворення адаптувався на теренах Галичини завдяки плакатам А. Мухи й 

О. Бердслі (іл. Б 3.1.40), поширившись у полінаціональному колі місцевих 

художників через декоративно-монументальні проєкти С. Виспянського, 

К. Сіхульського та Ю. Мегоффера, розписи М. Сосенка, вітражі 

М. Ольшевського, емалі О. Кульчицької, ілюстрації Т. Терлецького, Е. Лілієна й 

І. Крушельницького [48, с. 16–33, 113, 116; 1026]. 

1914 року спогади О. Новаківського про естетику польського модерну 

синтезувалися з його свіжими враженнями від львівської сецесії, що була 

історично пов’язана з динамічною природою бароко. «У творах львівського 

сецесіону 1900–1914 років можна виявити безліч бароково-рокайльних 

“спогадів” і паралелей. […] Зв’язок сецесіону й бароко базувався на принципі 

стилізації. У цьому сенсі бароко було таким самим джерелом ар нуво, як і 

японізм», – підкреслює авторитетний знавець львівської сецесії Ю. Бірюльов [42, 

с. 150–151]. Тому для О. Новаківського перехід від японізованого краківського 

символізму до львівської сецесії виявився простим та органічним. При цьому 

новоутворені символічні архетипи українців набули неповторних рис місцевого 

національного темпераменту, якого не було ні в Кракові, ні у Відні, ні в Парижі. 

На підставі декоративно-площинної стилізації фігур і злагоджено-

ритмізованого орнаменту побудовано композиції всіх чотирьох панно 

О. Новаківського 1914–1920-х років (іл. Б 5.3.16–5.3.18, Б 5.3.24). Завдяки плину 

експресивно-вигнутих ліній, перетіканню криволінійних форм, динамічному 

руху дугоподібних візерунків створюється цілісне враження про міфопоетичний 

контекст сюжету, що формує уявлення глядача про специфіку тематичного 

середовища. Природу кожного явища втілено через символічні фетиші або 

специфічні дії, що алегорично розкривають зміст:  

а) у панно «Виховання» змістовий натяк здійснюється через жест обіймів;  

б) у панно «Народне мистецтво» символічний підтекст передається через 

зображення творчого процесу малювання;  

в) про зміст панно «Наука» натякають глобус і книжка в руках дітей;  
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г) уявлення про українську мелодію відтворено через змалювання героїв 

у процесі співу колядкової пісні в панно «Музика».  

У своїх панно О. Новаківський органічно синтезував інтонації народної 

обрядово-тематичної репрезентації з хроматичними наголосами декоративно-

площинної композицій. В. Овсійчук зазначає, що святкову обрядовість і 

фольклоризм О. Новаківський сприйняв із сюжетів В. Тетмайєра [464, с. 70], які, 

як відомо, започаткувалися у творчості останнього під впливом хлопоманства. 

Приналежність героїв до української культури О. Новаківський передає 

кольорами, що традиційно використовували українці в одязі, зокрема у 

вишиванках: білий, червоний і чорний. Ці основні кольори митець комбінує із 

зеленим у панно «Народне мистецтво» (іл. Б 5.3.17) та із синім – у панно «Наука» 

(іл. Б 5.3.18). У такий спосіб формується асоціативно-споглядальне враження про 

етнічну своєрідність нового українського живопису XX століття.  

Формально-площинна мова стилізації об’єднує головні образи та 

другорядні деталі в монолітний декоративно-монументальний орнамент. 

Простота, лаконізм, декоративно-площинна інтерпретація простору та 

неповторна українська етнічно-екзотична атмосфера сюжетів набувають у серії 

панно О. Новаківського тієї непідробної виразності, яку піонери ар нуво пізнали 

з гравюр укійо-е. Перетворившись на символічний ідентифікатор національної 

ідеї, О. Новаківський українські традиції почав використовувати формально, як 

самодостатнє джерело синтезу мистецтв, так само, як у мистецькому середовищі 

паризького ар нуво застосовували японізм [490, с. 30–32].  

На початку 1930-х років набутий у Кракові досвід О. Новаківського 

нероздільно злився з динамічно-стихійним українським темпераментом митця, 

спричинивши піднесення його творчості. На прикінцевому етапі життя 

галицький колорист створив низку знакових символічних архетипів, у яких 

драматичні висновки власного життя синтезував із творчими спогадами про 

молодопольський жіночий портрет, створений у жанрі окубі-е (іл. Б 5.3.25–

5.3.26). За висновками польських учених, репрезентація погрудних портретів 

крупним планом, характерна для окубі-е, поширилася в колі краківських митців 
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завдяки популярним жіночим образам Кітаґави Утамаро, Кейсая Ейсена й 

Утаґави Кунісади, гравюри яких, зокрема, колекціонували вчитель 

О. Новаківського Л. Вичулковський [939, с. 25–44] і студент В. Вейс [998, с. 8–

17]. 

Концепція жіночого портрета, обмеженого змалюванням жіночої голови, 

була особливо популярною у творчості С. Виспянського (іл. Б 5.4.3) та 

К. Сіхульського (іл. Б 5.4.2). 1928 року, ще за життя К. Сіхульського, історик 

мистецтва В. Козицький писав, що термін «гуцул» є синонімом творчості 

К. Сіхульського: «Несамовита творча енергія втілила в життя тих стихійних, 

поетичних своєю дикістю та романтичних своєю оригінальністю гуцулів, які 

давно стали синонімами творчості К. Сіхульського» [937, с. 7]. Динамічно-

драматичне мистецьке сприйняття К. Сіхульського більше відповідало стихійно-

непередбачуваній, так би мовити, «бароковій» харизматичності 

О. Новаківського, аніж елегантно-ідеалізоване «античне» споглядання 

С. Виспянського, що відчутно вплинуло на жіночі портрети І. Северина 1910–

1913 років, які ми проаналізуємо далі. 

Знаковими символічними образами О. Новаківського, які цілком можна 

зарахувати до шедеврів національного українського живопису XX століття, є 

його погрудні портрети гуцулок 1930–1932 років. У монографії Л. Волошин 

«Образ жінки у творчості О. Новаківського» (2018) зазначено, що портрет 

«Гуцулка» (1930, іл. Б 5.3.27) О. Новаківський почав розробляти для тематичної 

композиції «Повінь» [118, с. 93]. Прямо по центру портрета зображено погруддя 

української гуцулки, яка стоїть на тлі карпатського краєвиду. Масштабний 

трикутний силует жіночої напівфігури алегорично уподібнюється до карпатської 

гори, жінка своєю червоною трикутною хусткою, наче гірською вершиною, 

органічно зливається з природним ландшафтом. Вона стоїть одна, немовби 

закам’яніла брила посеред бурхливих крижаних хвиль гірської ріки. Поривчасті 

сплески продовжених горизонтальних мазків ультрамарину, кобальту 

фіолетового та кобальту зеленого врізаються в її непорушний монументальний 

силует. Рухливі удари пензля, якими відтворюється враження про природний 
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карпатський ландшафт, створюють довкола жіночого обличчя експресивну 

динаміку та відчуття стихійного пориву, що наражається на її постать, наче на 

кам’яну скелю-перепону (іл. Б 5.3.27) [526, с. 209]. 

Алегорично-драматичний образ жінки-скелі містить невимовну тугу та 

прихований відчай, що накопичувався днями-літами в надіях на щасливіше 

життя. Спалене сонцем «чорне» обличчя, від якого залишився лише «попіл», 

передає стан спустошеної скам’янілої душі, у якій усе давно вже вмерло, а 

людина змушена мужньо жити далі. Враження духовного заціпеніння передане 

завдяки протилежній манері живописного моделювання в зонах хустки й сердака 

та жіночого обличчя. Яскраво-червону хустку, що, наче полум’я, палає на голові 

гуцулки, О. Новаківський прописав широкими площинами локального кольору, 

так само, як і коричнево-бордовий силует сердака. Завдяки такій живописній 

манері виникає асоціативне враження монументально-статичної непорушності. 

На противагу цьому динамічна манера прописування жіночого обличчя 

короткими рваними мазками створює враження постійного руху життя, 

незримого, наче у невидимій глибині вулкану (іл. Б 5.3.27) [526, с. 209]. 

Скляний погляд жіночих очей, спрямований крізь глядача в далекі світи 

нездійснених надій, випромінює невимовний біль нікчемного існування. В образі 

втомленої безнадією жінки, яка вже не шукає ні відповіді, ні підтримки, 

художник, безперечно, змалював історично принижену долю України, що 

століттями одиноко стояла посеред Всесвіту, не розраховуючи на будь-яку 

допомогу (іл. Б 5.3.27). Незважаючи на те, що О. Новаківський створив чимало 

автопортретів, саме в цьому жіночому образі втілилися багаторічні нездійсненні 

мрії митця, які він ще на зорі своєї творчості об’єктивував у назві «Втрачені 

надії» [526, с. 210]. 

У цьому символічному образі змученої України художник алегорично 

змалював свій власний духовний портрет. Як показало вивчення тематичного 

репертуару молодопольських митців першої декади XX століття, на створення 

такого художнього задуму О. Новаківського міг, зокрема, надихнути пастельний 

портрет «Гуцулка» (1906, іл. Б 5.3.25) К. Сіхульського. У серії гуцульських 
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образів К. Сіхульського рефлексії хлопоманії органічно синтезувалися зі 

специфічною «японізованою» естетикою краківського постімпресіонізму, яку 

влучно вирізнив Л. Коссовський в образотворчих засобах польських новаторів 

(іл. Б 5.3.25, Б 5.3.26) [932, с. 98]. При порівнянні характерного іміджу горянки, 

колірної гами портрета, специфічних акцентів на картинах українського та 

польського художників можна висловити гіпотезу, що образ К. Сіхульського міг 

надихнути О. Новаківського на розроблення аналогічних власних інтерпретацій. 

У художньому образі К. Сіхульського головну увагу зосереджено на 

екзотично-етнографічному аспекті декоративного живопису. Природну 

схильність художника до площинно-декоративного живопису одним з перших 

зауважив В. Козицький: «Якщо ви бажаєте відзначити в його творчості те, що в 

ньому найважливіше, ви мусите назвати його художником-декоративником» 

[1238]. Миттєве захоплення К. Сіхульського формальними ефектами від 

яскравих контрастів і декоративних плям відвернуло його увагу в суто 

візіонерський бік живопису (іл. Б 5.3.25), не давши змоги повністю розкрити 

психологічно-драматичний потенціал, властивий його творчому почерку загалом 

[526, с. 210]. 

Формально-візіонерський вимір портретної репрезентації К. Сіхульського 

постає як своєрідна польська альтернатива екзотично-постімпресіоністичним 

шуканням П. Ґоґена (іл. Б 3.2.25). Висновки В. Козицького про природу 

живопису К. Сіхульського підтверджують наші спостереження: «Він 

постімпресіоніст, який поєднує кольорові плями в гармонійно налаштованих 

акордах» (іл. Б 5.3.25) [1238]. На відміну від П. Ґоґена, К. Сіхульський 

змальовував людей землі, не ідеалізуючи їхнього важкого життя. Цей 

неприкрашений ракурс творчого бачення був органічним для О. Новаківського, 

який знав про складнощі селянського існування не з книжок. Як відзначає Ірена 

Коссовська, на межі XIX – XX століть у польському художньому житті було 

складно виокремити домінантну естетичну модель мистецтва [931, с. 20–24]. 

Візуально відмінні тенденції акумулювалися довкола нагальної історичної 
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потреби в культурно-національному самовизначенні (іл. Б 5.3.10–5.3.12) [526, с. 

211]. 

Ідея національної самоідентифікації спонукала польських новаторів до 

розроблення символічного інструментарію алегоричних натяків. Цей 

неакадемічний принцип мислення віддзеркалився навіть у алегоричній назві 

нового польського мистецтва «Молода Польща»: «Із надр нового покоління, яке 

гостро відчувало потребу самовизначення, виникла інша назва – Молода 

Польща, – що пізніше ствердилася як визначення всього періоду», – коментує 

Н. Міронова [587]. Тогочасні перспективи внутрішньої національної 

невизначеності українського мистецтва перебували в аналогічному стані кризи. 

Приклад польських новаторів-патріотів став для українських студентів-

пасіонаріїв історико-культурним дороговказом для утвердження ефективних 

передумов побутування українського мистецтва (іл. Б 5.3.10–5.3.12) [971–972]. 

У багаторічних пошуках одвічного історичного змісту української 

самобутності О. Новаківський синтезував воєдино філософські ідеї та культурні 

традиції різних народів, перетлумачивши народну тему у вимірі сучасної 

української міфології. Опановуючи образотворчий інструментарій краківського 

модерну, О. Новаківський з’єднав такі джерела синтезу мистецтв: патріотичні 

ідеї хлопоманії [971–972; 526, с. 212]; формальні засади краківського японізму 

[932, с. 74]; загальноєвропейські настрої символізму, сприйняті від творчості 

Я. Мальчевського [464, с. 105; 526, с. 200-201]; програму алегоричних натяків 

сецесії, засвоєну від картин В. Вейса та Я. Мальчевського [490, с. 31; 526, с. 

212]; загальноєвропейський формат візуалізації у вигляді безперервного 

сецесійного візерунка [490, с. 32; 526, с. 212; 971]; емпіричні враження від 

бароково-рокайльної архітектури львівського необароко [48, с. 151; 526, с. 202, 

112]; патетичний дух українських народних традицій [490, с. 31; 526, с. 212]; 

символічну поліхромію українського народного мистецтва [118, с. 73]; святкову 

обрядовість і фольклоризм у творчості В. Тетмайєра [464, с. 70]; 

загальнолюдські гуманістичні цінності, закладені в християнські ідеї [118, с. 73].  
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Творча уява О. Новаківського синтезувала елементи візуально-

об’єктивного світу (одяг, аксесуари, орнамент, колорит) з виміром духовних 

морально-етичних настанов (ідеї, заповіти, народні звичаї). Дослідження 

творчості О. Новаківського 1890–1930-х років дало змогу виявити, що його 

авторський синтетизм утворився внаслідок багатовимірних нашарувань 

матеріального й чуттєвого світів, об’єднавши в єдине художнє ціле враження від 

справжніх історичних подій і вигаданих ідеалізованих міфів. Спогади 

О. Новаківського про краківський японізм у жанрах бідзин-ґа та окубі-е 

безперервно розвивалися й трансформувалися в часі разом з прогресуванням 

творчого світогляду [526, с. 213]. Студентські враження О. Новаківського 1890–

1900-х років від молодопольської хлопоманії та краківського японізму виявилися 

тим незмінним міфопоетичним підґрунтям творчості, на якому формувалися та 

дозрівали художні образи до самого кінця мистецького шляху (іл. Б 5.3.25–

5.3.28) [464, с. 54–60]. Новаторські тенденції польського модерну, адаптовані 

О. Новаківським на галицьке підґрунтя, ефективно розвинулися в 

модерністичних пошуках його наступників «анумівців», через творчу діяльність 

яких ідеї нового українського мистецтва XX століття утверджувалися по всьому 

світу. 

 

5.4 Пошуки національного стилю в практиці І. Северина 1907–1913 років як 

резонансна прогресія молодопольських традицій17  

1907 року, після повернення І. Северина на Буковину, його враження від 

польського модерну почали адаптуватися до української культурної атмосфери 

(іл. Б 5.4.1–5.4.6). Як зазначено в літературних джерелах, повернувшись із 

Кракова до України, І. Северин одразу розпочав роботу над серією гуцульських 

портретів [368, с. 160, 164; 665, с. 12]. На межі XIX – XX століть поширені в 

молодопольському середовищі народні сюжети знайшли ефективне втілення в 

 
17 У підрозділі 5.4 використані наші публікації: «На перехресті модерну: інспірації японізму у 
практиці українських колористів 1900–1930-х років» [517, с. 89–103], «Постімпресіонізм в 
українському живописі ХХ століття» [526, с. 213–228].  
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розробках гуцульської теми. За визначенням науковців, одними з перших над 

цією проблемою почали працювати К. Сіхульський, В. Яроцький і Ф. Паутш 

[924, с. 263–280]. Популярність гуцульських образів спрямувала творчі зусилля 

І. Северина в цьому напрямку. У пошуках автентичних українських типів 

І. Северин переїхав того самого року до гірського с. Довгополе, де розпочав 

портретний цикл «Гуцульщина» (1907–1913) [416, с. 13]. 

Ідеал української красуні з простолюду був утілений у портретах молодих 

гуцулок 1907–1913 років, що сьогодні зберігаються у фондах НМЛ: «Гуцульська 

дівчина в кептарі», «Голова гуцулки», «Гуцулка в зеленій хустці», «Сільська 

жінка», «Мала гуцулка». Слід пам’ятати, що пейзажист І. Северин вступив до 

майстерні Я. Станіславського, який не навчав студентів малювати портрети (іл. 

А 24) [1620–1621]. При цьому в циклі І. Северина «Гуцульщина» домінують 

образи дівчаток і жінок (іл. Б 5.4.4–5.4.6). Це дозволяє припускати, що модні у 

краківському молодопольському середовищі портрети бідзин-ґата окубі-е 

вплинули на смаки полтавського пейзажиста [526, с. 214]. Ймовірно, навчаючись 

у КАМ, І. Северин почав відвідувати заняття у викладачів-портретистів, які 

працювали на паралельних потоках. Ця гіпотеза поясняє повну відсутність 

записів про успішність І. Северина у свідоцтві № 106 за перше півріччя 1906–

1907 навчального року в класі Я. Станіславського (іл. А 27) [1622]. 

Серед згаданих образів І. Северина увагу привертають погрудні портрети 

«Гуцульська дівчина в кептарі» (іл. Б 5.4.4) та «Гуцулка в зеленій хустці» 

(іл. Б 5.4.6), обидва створені пастеллю на папері. Ця техніка була поширена в 

практиці С. Виспянського (іл. Б 5.4.3), К. Сіхульського (іл. Б 5.4.2), 

Л. Вичулковського (іл. Б 3.2.1), Я. Станіславського (іл. Б 3.3.24) й інших 

краківських новаторів завдяки більш доступній вартості матеріалу порівняно з 

коштовними олійними фарбами. У портреті «Гуцульська дівчина в кептарі» 

І. Северин змалював свою героїню в традиційному кептарі, ошатно 

прикрашеному етнографічними візерунками та вишивкою. Інсценізоване 

переодягання портретованих в український народний одяг і деталізоване 

відтворення його декоративних елементів вказує на те, що І. Северин почав 
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використовувати імідж народних строїв як символічний субфактор національної 

ідентичності (іл. Б 3.4.21–3.4.26). Завдяки декоративно-орнаментальному 

оздобленню жіночий силует хроматично виділяється на нейтральному 

«порожньому» тлі [526, с. 214].  

Постать гуцулки закомпоновано з розворотом у три чверті до глядача. 

Діагональна проєкція фігури розпочинається у верхньому лівому куті портрета, 

де голову дівчини підкреслено яскравою плямою української хустки. Як ми 

зазначали, використання діагональних композиційних розв’язок і «порожнього» 

тла набуло поширення в практиці молодопольських новаторів [932, с. 67]. 

Діагональні ритми в поєднанні з непрописаним тлом надавали сюжету сучасного 

вигляду. Запроваджені засоби образотворення І. Северин неодноразово бачив у 

творах молодопольських новаторів, зокрема в гуцульських портретах 

К. Сіхульського (іл. Б 5.4.2) [526, с. 214–215]. 

Водночас образ «Гуцульська дівчина в кептарі» (іл. Б 5.4.4) вирішено в 

стилі декоративно-площинної стилізації, що своєю виваженою манерою нагадує 

живописний стиль С. Виспянського (іл. Б 5.4.3). При цьому основну увагу 

І. Северин зосереджує на дівочому обличчі, оздобленому яскравою взористою 

хусткою. Декоративна пляма хустки виступає головним акцентом загальної 

хроматичної композиції. Палітра портрета побудована на домінантах 

натуральних вохристих і коричневих барв, контрастно підкреслених яскравими 

кольоровими акцентами на хустці: кадмієм жовтим, кобальтом синім, сієною 

паленою, кобальтом зеленим. Насичені й водночас шляхетні барви хустки 

надають жіночому образу святкової урочистості [526, с. 212]. 

Станіслав Виспянський використовував у практиці згаданий засіб 

декоративного виділення: яскраві плями на хустці робили акцент у зоні жіночого 

обличчя. Деталі жіночого портрета І. Северин підкреслює темно-коричневим 

кольором, що, крім того, моделює високу зачіску гуцулки й канти її шкіряного 

кептаря. Білосніжні рукави тканої народної сорочки нейтрально списані в 

нижній частині композиції. Можна помітити, що дівочі руки намальовані з 

порушенням анатомічних пропорцій. Приховані за одягом руки портретованої 
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аудиторія мала сприймати як частину творчого задуму. Утім об’єктивна 

реальність полягала в тому, що студентів-пейзажистів не зобов’язували вивчати 

анатомію. Незважаючи на окремі недосконалі деталі, загалом жіночий образ 

І. Северина створює враження елегантної простоти, яку ми спостерігаємо в 

портретах краківських молодопольських новаторів. У такий спосіб у образі 

«Гуцульської дівчини в кептарі» (іл. Б 5.4.4) синтезувалися враження І. Северина 

від живописних засобів К. Сіхульського та С. Виспянського (іл. Б 5.4.2–5.4.3) 

[526, с. 216]. 

Портрет «Гуцулка в зеленій хустці» (іл. Б 5.4.6) І. Северин розробив 

аналогічно. Дівчина повернена напівобертом ліворуч. На голові портретованої 

героїні – та сама яскраво-зелена хустка, але тепер гуцулка одягнена в темно-

коричневий зимовий сердак, ошатно декорований вишивкою, китичками, 

кольоровими шнурками, гарусовими ґудзиками та обшитий кольоровою ниткою 

по швах. Як і в попередньому портреті, фігуру дівчини змальовано на 

нейтральному тлі, на якому її образ вирізняється монолітним різнокольоровим 

силуетом. У палітрі жіночого портрета домінують чисті локальні кольори: хром 

зелений, червона літоль, кадмій жовтий середній, умбра натуральна, 

ультрамарин фіолетовий світлий, умбра палена, що побутували в палітрі 

С. Виспянського.  

У новостворених образах І. Северина уловлюється м’яка хроматична 

поступливість, властива для декоративно-площинної постімпресіоністичної 

манери С. Виспянського [469, с. 45; 936, с. 167; 979, с. 36]. Взірцем тогочасного 

стилю С. Виспянського можна вважати пастельний «Портрет дівчинки» 

(іл. Б 5.4.3), у якому витончено прорисований контур наповнено локальними 

площинами яскравого декоративного кольору. Згадану живописну манеру 

С. Виспянського Л. Коссовський порівнює з ґоґенівським понт-авенським 

клуазонізмом [932, с. 98]. Стверджуючи самобутність польської культури, 

С. Виспянський прикрашав голови портретованих жінок і дівчат яскравими 

національними хустинками з великими декоративними квітами. У 

С. Виспянського народна хустка була основним хроматичним акцентом 
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загальної композиції, на відміну від К. Сіхульського, який наголошував на 

декоративній розробці всієї фігури (іл. Б 5.4.2) [526, с. 217]. 

Як зазначає І. Грабовська, заняття в доцента С. Виспянського були 

популярними в колі студентів КАМ [910, с. 34]. На те, що творчість 

С. Виспянського помітив І. Северин, вказує специфічний «дитячий» репертуар у 

його циклі «Гуцульщина». Як відомо, дитяча тема була однією з улюблених у 

портретному жанрі молодопольського художника (іл. Б 5.4.3, іл. Б 5.4.9) [979, 

с. 27–35]. У циклі «Гуцульщина» І. Северина портрети дітей посідають визначне 

місце. Крім згаданих дівочих портретів, І. Северин створив кілька портретів 

хлопчиків-гуцулів: «Портретна студія хлопчика» (1907–1908), «Гуцулик» (1909), 

«Гуцулик-школярик» (1909). Останній портрет, за висновками Ю. Бірюльова, 

належить до взірців української гуцульської сецесії [48, с. 37]. 

З іншого боку, у гуцульських образах І. Северина рефлексивно 

розкривається театральний тип портретної репрезентації, властивий 

К. Сіхульському (іл. Б 5.4.2). Як відомо з літературних джерел, засіб 

театрального декорування фігур у поєднанні з динамічно-експресивною 

манерою живопису зародився в практиці К. Сіхульського під враженнями від 

театральних виступів японських акторів і від спогадів про творчість А. де Тулуз-

Лотрека [932, с. 112]. При зіставленні гуцульських образів К. Сіхульського 1900–

1906-х років із серією портретів «Гуцульщина» І. Северина можна помітити 

низку специфічних подібностей: концептуальна подібність інтерпретації; 

підкреслено етнографічний бік портретної репрезентації (іл. Б 5.4.2, Б 5.4.4) [526, 

с. 217]; театрально-інсценований характер постановок, для яких І. Северин 

спеціально відшукував національні українські строї [665, с. 92–93]; 

світлотональний контраст, що надавав образам К. Сіхульського переконливого 

драматизму; сецесійна лінеарність; нейтральне тло та діагональна композиція, 

засвоєні К. Сіхульським від гравюри укійо-е (іл. Б 5.4.1) [932, с. 92–93]; 

фізіономічна подібність облич героїнь на картинах «Голова гуцулки» (1907–

1913) І. Северина та «Подружка нареченої. Гуцулка» (1906, іл. Б 5.4.2) 

К. Сіхульського [526, с. 217]. Згадані концептуальні, композиційні й естетичні 
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аналогії можуть свідчити про те, що гуцульські портрети К. Сіхульського були 

відомі І. Северину й надихнули його на створення власних гуцульських образів. 

У своїх портретах І. Северин не акцентував увагу на драматичному боці 

гуцульського життя, що було властиво для портретів К. Сіхульського: 

«Сироти», «Вербна неділя», «Гуцулка», «Гуцул з вівцями», – усі 1906-го року. 

Згадані образи стали підґрунтям для гуцульської сецесії К. Сіхульського, ознаки 

якої найвиразніше розкрилися в пастельному триптиху «Весна» (1909) [936, 

с. 123; 937, с. 14]. В інтерпретації К. Сіхульського екзотичний гуцульський стиль 

перетворився на таке саме джерело синтезу, яким для В. ван Ґоґа у Франції був 

японізм, а для П. Ґоґена на Таїті – традиції полінезійських аборигенів. Як 

показало сучасне дослідження гуцульських портретів І. Северина з фондів НМЛ, 

український колорист увібрав візуальні риси етноекзотики К. Сіхульського, 

уникнувши при цьому драматичного змісту його художніх образів (іл. Б 5.4.2, 

Б 5.4.4–5.4.6) [526, с. 218]. 

Натомість І. Северин сприйняв ідилічно-парадний тип портретної 

репрезентації, властивий живописному стилю С. Виспянського. З одного боку, 

схильність С. Виспянського до ідеалізацій формувалася під впливом утопічних 

поглядів П. Ґоґена, які він сприйняв, проживаючи в Парижі впродовж 1890–1894 

років [932, с. 98]. З іншого – на С. Виспянського справила незабутнє враження 

скульптура античної Греції, яку він побачив у Луврі 1891 року [469, с. 36]. Отже, 

в авторському синтетизмі С. Виспянського органічно поєдналися: польська 

народна тематика; безтурботно-парадна репрезентація японських портретів окубі-е; 

антична грецька концепція ідеальних «зразків». Уявлення С. Виспянського про 

ідеальний зміст творчості та ідеальні форми мистецтва акумулювалися в 

гармонійно-елегантний стиль, який Л. Коссовський визначив як тенденцію 

молодопольського «японізованого» постімпресіонізму (іл. Б 5.3.25, Б 5.4.3) [932, 

с. 98]. 

В аналогічному споглядально-ідеалізованому стані представлені героїні 

І. Северина на портретах «Гуцульська дівчина в кептарі», «Мала гуцулка», 

«Гуцулка в зеленій хустці» (іл. Б 5.4.6). Українських дівчат зображено не в 
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момент їхньої важкої щоденної праці, а в годину відпочинку у форматі парадних 

жіночих портретів. Одягнені у святкові національні строї екзотичні красуні-

гуцулки наче позують глядачеві. Найочевидніше цей ефект помітний у 

кокетливому портреті «Гуцульська дівчина в кептарі». Описаний ракурс 

репрезентації розкриває імпліцитний зв’язок інтерпретацій І. Северина з 

естетичними орієнтирами С. Виспянського [526, с. 219]. Аналіз згаданих 

портретів І. Северина підводить до висновку, що від К. Сіхульського 

полтавський пейзажист сприйняв екзотичний типаж гуцулів як символічних 

репрезентантів національної української ідеї, а від С. Виспянського – 

урівноважено-гармонійний формат репрезентації та манеру декоративно-

площинної стилізації. Екзотичні етнохарактеристики гуцульського стилю 

І. Северин переосмислив у символічному ракурсі – як візуальний інструмент 

української національної ідентичності. 

У літературних джерелах зазначено, що 1907 року частину етюдів циклу 

«Гуцульщина» експонували в паризьких галереях [649, с. 80; 761, с. 4]. Рецензії 

про тогочасні виставки І. Северина публікували у виданнях «Рідний край» [416], 

«Діло» [648], «Будучина» [861], «Українська хата» [862]. Десять етюдів із циклу 

«Гуцульщина» (№ 89–99) експонували 1915 року на Сьомій виставці київських 

художників в залах Педагогічного музею [262, с. 7]. 1935 року чотири твори із 

циклу «Гуцульщина» були експоновані на львівській «Ретроспективній виставці 

українського мистецтва за останні XXX літ», де представили два жіночі портрети 

І. Северина: «Дівча гуцульське» (№ 177) і «Гуцулка» (№ 178) [621, с. 13]. 

Розробка портретів циклу «Гуцульщина» (1908–1913) зблизила пошуки 

І. Северина з бінаціональною тенденцією гуцульської сецесії. У період 1907–

1913 років індивідуальний стиль митця тільки формувався. Тому, як справедливо 

зауважив Ю. Бірюльов, лише окремі образи митця можна зарахувати до 

повноцінних взірців гуцульської сецесії [48, с. 37]. 

Під враженням від наступних подорожей 1908–1909 років до Італії та 

Франції у творчості І. Северина почала домінувати виважена нейтрально-

споглядальна репрезентація жіночого портрета, властива творчому 
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темпераменту С. Виспянського. У період 1910–1913 років І. Северин створив 

серію жіночих образів, у яких узагальнив уявлення про національний образ 

української інтелігентки: «Портрет дружини письменника Мелетія Кічури» 

(1910, іл. Б 5.4.10), «Портрет Дудинської» (1910, іл. Б 5.4.11), «Портрет Анісії 

Вострякової-Свєнціцької» (1913, іл. Б 5.4.12). Жіночі портрети з 

орнаментальними символами цвітіння зближають тогочасні шукання І. Северина 

із загальноєвропейськими тенденціями модерну. Зокрема, зв’язок жіночої фігури 

з флоральними мотивами безпосередньо адресує до популярних інтерпретацій 

А. Мухи (іл. Б 5.3.14) [955]. 

Адаптувавшись до особливостей італійського модерну, І. Северин 

синтезував засади декоративно-площинної стилізації з концепцією флорального 

орнаменту, що був основоположним у мистецтві італійського ліберті [579, 

с. 100]. Образ українських сучасниць І. Северин представив як органічний 

елемент природи та її досконалий вінець (іл. Б 5.4.10–5.4.12). У цих поетичних 

образах художник з’єднав матеріальний вимір з духовним, що, за визначенням 

науковців, було засадничим постулатом символістського світобачення [48, с. 15]. 

Асиміляція новомодних паризьких трендів у колі галицьких новаторів 

відбувалася в інтегральному взаємозв’язку з історичною приналежністю до 

традицій віденської сецесії [998, с. 40]. Під враженням від Паризької Всесвітньої 

виставки 1900 року Товариство приятелів красних мистецтв (TPSP) 

зорганізувало масштабну виставку нового стилю у Львові. «Серед експонатів 

були плакати А. Мухи, вази Е. Ґаллє, данська і шведська порцеляна, берлінське 

скло, меблі фірми С. З. Бінґа й школи Нансі, естампи Ф. Ропса, С. Шнайдера, 

М. Клінгера», – вказано в монографії Ю. Бірюльова «Мистецтво львівської 

сецесії» (2016) [48, с. 22]. Тогочасне захоплення рослинними мотивами 

реалізувалося в колі українсько-галицьких митців через графічні ілюстрації 

Т. Терлецького, І. Крушельницького, М. Ольшевського, Г. Колцуняка, керамічні 

вази Ю. Захаревича, орнаментальні мотиви О. Кульчицької та М. Сосенка [48, 

с. 10, 14, 16–17, 19–21, 26–27, 30]. 
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Як можна було переконатися, загальноєвропейське захоплення синтезом 

сецесійного орнаменту з рослинними мотивами надихнуло І. Северина на створення 

згаданих пастельних портретів. У «Портреті дружини письменника Мелетія 

Кічури» (іл. Б 5.4.10) молоду даму представлено на тлі присадового тину, щільно 

оплетеного зеленими парослями. Темно-смарагдовий колір листя відтінив біле 

порцелянове личко пані Кічури, яке алегорично співвідноситься з нерозквітлим 

пуп’янком білої троянди. Сюжет жінки на тлі садової решітки І. Северин міг 

бачити у творах краківських художників під час свого навчання 1905–1907 років. 

Іконографія композиції з решіткою стала модною в краківському мистецькому 

середовищі завдяки гравюрам Утаґави Хіросіґе, які колекціонували багато 

молодопольських викладачів КАМ [932, с. 245–247; 939, с. 143–159]. Зокрема, 

декоративний мотив решітки наявний у творчості С. Виспянського. Наприклад, 

можна згадати його ескіз поліхромної панелі «Троянди» (1896), розроблений для 

дизайнерського оздоблення Костелу св. Франциска Асcизького у Кракові. 

Фронтально-фрагментарна композиція рослинної решітки на картині 

І. Северина, а також специфічна колірна гама «Портрета дружини письменника 

Мелетія Кічури» нагадують концепцію та палітру поліхромії «Троянди» 

С. Виспянського (іл. Б 5.4.7). Додаткові аналогії також виникають у зв’язку зі 

своєрідним розробленням окремих деталей ‒ тонкий чорний обрис навколо 

зелених листків і квітів, що наповнюється всередині густими локальними 

кольорами, і загальна манера площинно-декоративної стилізації. Поліхромія 

«Троянди» С. Виспянського мала суто дизайнерський візіонерський характер, як 

декоративна річ для оздоблення інтер’єру, що насправді й відповідало її 

практичному призначенню. 

В інтерпретації І. Северина рослинний мотив постає в метафорично-

символічному ключі, як алегоричний натяк. Через фрагмент саду, який став 

«театральною декорацією» сюжету, І. Северин створив особливу ліричну 

атмосферу, що розкривала прихований світ портретованої (іл. Б 5.4.10). 

Вигаданий сад символізував органічне середовище дружини письменника. У такий 

алегоричний спосіб формувався внутрішній імідж героїні. Розчиняючись у 
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природному довкіллі, образ жінки відтворював стан її душі. При цьому 

інтегральний зв’язок між жінкою-музою та природою І. Северин глобалізував у 

одне неподільне ціле – символ гармонії. Засоби художнього уподібнення, якими 

1910 року І. Северин почав вільно користуватися, були загальнопоширеним 

інструментом синтезу мистецтв у краківському мистецькому середовищі [186, 

с. 136; 705, с. 56–62, 133–145]. На дистанції часу специфічна символістська 

зорієнтованість молодопольських ідей почала все чіткіше проступати в практиці 

І. Северина, проявляючись у процесі автохтонних резонансів його 

індивідуальної творчої прогресії. Напівфігуру дружини письменника Мелетія 

Кічури представлено в три чверті до глядача. При цьому погляд пані Кічури 

спрямований не на глядача, а наче крізь нього, у незвіданий світ власних мрій. 

Отже, поширена в мистецтві модерну концепція інтроспективного портрета не 

оминула творчих інтересів І. Северина. 

Інтроспективний тип репрезентації був улюбленим у портретному жанрі 

С. Виспянського. Наприклад, в образах «Портрет дівчинки» (1904, іл. Б 5.4.3), 

«Портрет Елізи Паренської» (1905, іл. Б 5.4.9) художник посилює стан 

самозаглибленості портретованих дівчат завдяки таємничому ультрамариновому 

кольору їхніх суконь. Характерно, що С. Виспянський акцентує на синьому 

кольорі сукні, який перетворюється на інструмент символічних асоціацій про 

духовний незвіданий світ жінки. Аналогічний хроматичний акцент ми 

спостерігаємо в «Портреті дружини письменника Мелетія Кічури» І. Северина. 

Локальний колір темно-синього вбрання пані Кічури підкреслює монолітний 

силует її постаті. Усі засоби І. Северин узагальнює до спільного візуального 

знаменника – декоративно-площинної стилізації.  

Специфічна манера жіночого портрета І. Северина нагадує живописний 

стиль С. Виспянського, реалізований у творах «Портрет дівчинки в національному 

строї» (1901) і «Портрет дружини з геранню» (1905, іл. Б 5.4.8). Утім, у 

неоромантичних жіночих образах І. Северина наголошено на загадковій 

недомовленості героїнь. У його портретах пані Кічури та Дудинської з’являється 
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галантна англійська стриманість і рафінована шляхетність, не властива 

демократичним інтонаціям молодопольської хлопоманії С. Виспянського. 

Ліричний імідж пані Кічури більше нагадує неземну алегоричну музу, аніж 

реальну жінку С. Виспянського. У цій різниці розкривається принципова 

відмінність між новим неоромантичним сприйняттям І. Северина, навіяним 

прерафаелітськими рефлексіями італійського ліберті, і сталим матеріально-

побутовим баченням С. Виспянського, сформованим під дією хлопоманської 

гравітації (іл. Б 5.4.8) [526, с. 223]. Героїнями С. Виспянського були реальні 

жінки, які існували в межах земних координат, а не естетки, не пристосовані до 

життя. Полярність іміджевих інтерпретацій, що виявляється при зіставленні 

гуцульських портретів І. Северина 1907–1908 років з його ж портретами, 

створеними після поїздки до Італії, дозволяє припускати, що нові ірраціональні 

інтонації започаткувалися в його творчості під впливом специфічної атмосфери 

італійського модерну – ліберті [526, с. 224]. 

Сучасна дослідниця італійського модерну О. Пілюк підкреслює 

концептуально-стильову мультивекторність стилю ліберті, що сформувалась 

унаслідок синтезу ідей Д. Раскіна та В. Морріса з добре відомими в Італії ідеями 

братства прерафаелітів, утворивши так званий «англійський ухил»: «Показово, 

що перша група художників, які працювали в новому стилі, In Arte Libertas, 

заснована Ніно Коста й існувала в період з 1885 по 1887 в Римі, була принципово 

орієнтована на англійське братство прерафаелітів» [579, с. 100]. Досліджуючи 

траєкторію творчих лабіринтів І. Северина, приходимо до гіпотези, що 

ірраціональні флюїди неоромантизму поширилися в його практиці 1910–1913 

років після знайомства з італійським модерном. 

Рефлексії стилю ліберті постають в елегантно-прохолодній колірній гамі 

та поетичній одухотвореності образу пані Кічури, що підсилюють духовний 

аристократизм моделі (іл. Б 5.4.10). Отже, у новоствореному жіночому портреті 

української інтелігентки І. Северина акумулювалися загальні враження про 

європейський модерн, а створений образ пані Кічури репрезентує українську 

«транслітерацію» загальноєвропейських тенденцій. Тож пошуки національного 
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українського стилю в практиці І. Северина відбувалися не тільки в одному 

«народному» напрямі, що підкреслював самобутню екзотичність українців, а й в 

іншому, що виявляв приналежність української нації до європейської цивілізації 

[526, с. 224]. 

Аналогічно до портрета пані Кічури був створений «Портрет Дудинської» 

(1910, іл. Б 5.4.11). Сецесійна налаштованість до алегоричного уподібнення 

залишилася незмінною. Як і в попередньому портреті, І. Северин прагне 

поєднати в образі української інтелігентки видиме емпіричне та невидиме 

поетичне. Програмна «двоїстість» реальності, що актуалізувала потребу в 

художньому синтезі матеріального і духовного, була симптоматичною для 

символізму. «Символістська ідея творчого схоплення миті єдності двох сфер 

існування – матеріального та ірраціонального – втілилась на практиці в принцип 

синтезу об’єктивної реальності й суб’єктивного сприйняття, що став основою 

естетики сецесії», – стверджує Ю. Бірюльов [48, с. 15]. 

Усі елементи погрудного портрета Дудинської змодельовані формально, 

без додаткових деталей. Уявлення про перспективу й просторову глибину 

художник передає умовно – площинною градацією хроматичних відтінків від 

найсвітліших до темних. У портреті Дудинської І. Северин використовує типові 

для С. Виспянського прийоми візуалізації, як-от світлий контур обличчя, 

промальований білою лінією в «Портреті дівчинки в червоній сукні», і 

виокремлення зони обличчя за рахунок підкреслення теплого кольору обличчя 

прохолодним блакитним тлом. Манера моделювання жіночої зачіски та обличчя 

нагадує стиль у портретах С. Виспянського «Портрет дівчинки в національному 

строї» та «Портрет дружини з геранню» (іл. Б 5.4.8) [526, с. 225]. 

Образ Дудинської становить тип інтроспективного профільного портрета. 

Українська сучасниця репрезентує узагальнений типаж «незнайомки», яка на тлі 

природи втілює її досконалий вінець. Більш проста й лаконічна манера 

декоративної стилізації підводить до висновку, що портрет Дудинської було 

розроблено вже після «Портрета дружини письменника Мелетія Кічури». 
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Створений 1910 року образ української інтелігентки сприймається актуальним і 

сьогодні (іл. Б 5.4.11). 

При розробленні портретних образів пані Кічури та Дудинської джерельна 

база синтезу мистецтв І. Северина значно розширилася порівняно з творами 

періоду його краківського навчання 1905–1907 років. До нового візуального 

інструментарію І. Северина увійшли такі складники: емпіричні враження; 

сецесійна програма алегоричних уподібнень; загадковість прерафаелітів; 

зорієнтованість до ідеалізацій, сприйнята під впливом творчості 

С. Виспянського; погрудний портретний жанр окубі-е та лаконічна мова укійо-е, 

засвоєні від творів молодопольських шанувальників японізму [526, с. 225]. Отже, 

досвід синтезу мистецтв, набутий на краківському підґрунті в період 1905–1907 

років, ефективно поглибився у творах І. Северина 1910-х років. 

Одним з найкращих портретів, у якому узагальнилися враження про 

типаж сучасної української інтелігентки, можна визнати «Портрет Анісії 

Вострякової-Свєнціцької» (1913, іл. Б 5.4.12). Як і попередні жіночі образи, цей 

твір створений пастеллю на картоні. Молоду даму зображено під час її 

відпочинку на тлі зеленої лісової галявини, коли вона лежить у шезлонгу. Імідж 

шляхетної красуні, яка прилягла відпочити на тлі ідеалізованого ландшафту, 

засвідчує, що знайомство І. Северина із шедеврами італійського Ренесансу не 

пройшло для нього марно. Можна здогадатися, що задум образу жінки-богині, 

яка відпочиває, зародився під впливом нещодавно побачених статуй 

Мікеланджело та Венер Джорджоне й Тиціана [526, с. 226]. 

Напівфігуру Анісії Вострякової-Свєнціцької І. Северин подає 

фрагментарно, у форматі діагонально-фронтальної композиції. Неоромантичний 

пейзаж стає алегоричним контентом, у якому віддзеркалюється внутрішній світ 

благородної героїні. Під враженням від шедеврів італійського Ренесансу образ 

впливової дами репрезентовано через метафоричний імідж давньоримської 

богині Флори. Водночас галявина з кульбабками навколо героїні може свідчити 

про те, що І. Северин уподібнює образ Анісії літньому місяцю, можливо, червню. 

Усі деталі образу максимально узагальнені й відтворені в стилі декоративно-
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площинної стилізації, як це практикували молодопольські портретисти. У 

проаналізованому «Портреті Анісії Вострякової-Свєнціцької» (іл. Б 5.4.12) 

органічно синтезувалися тенденції краківського й італійського модерну [526, 

с. 226]. 

Дослідження мистецьких творів І. Северина 1907–1913 років засвідчило: 

пошуки майбутнього українського стилю в практиці полтавського колориста 

проєктувалися через вимір символічного молодопольського міфотворення 

(іл. Б 5.3.10–5.312). Прояви національної української самобутності наявні в серії 

портретів «Гуцульщина» 1907–1913 років, що за художнім задумом були 

співзвучні гуцульській сецесії. Після подорожей до Франції та Італії 1908–1909 

років творчі пошуки І. Северина поглибилися в бік загальноєвропейських 

тенденцій. У погрудних жіночих портретах 1910–1913 років синтезувалися 

враження І. Северина про польський та італійський модерн, унаслідок чого 

виникла серія вишуканих пастельних образів, у яких І. Северин створив 

узагальнений тип української інтелігентки. Завдяки синтезу європейських 

образотворчих інновацій з народною українською темою й українськими 

типажами у своїх портретах 1907–1913 років І. Северину вдалося створити новий 

імідж української сучасниці (іл. Б 5.4.4–5.4.6, Б 5.4.10–5.4.12) [526, с. 227]. 

Проаналізовані твори майстра належать до взірців українського модерну першої 

декади XX століття. 

 

Висновки до розділу 5 

Унаслідок інтенсивного розвитку НТР друга половина XIX століття 

характеризувалася форсованим міжнародним обміном і загальноєвропейською 

інтеграцією культурних традицій, що, своєю чергою, актуалізувало проблему 

збереження етнічної самобутності. Закономірно, що на межі XIX – XX століть 

в інтернаціональній практиці модерну активізувалися локальні пошуки власного 

національного стилю, що дозволяв у новому неакадемічному форматі передати 

символічними засобами уявлення про неповторний національний дух. Нове 

ірраціонально-міфопоетичне розуміння мистецтва, що потребувало 
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впровадження нового синтезованого образотворчого інструментарію, почало 

стверджуватися в шуканнях символістів і постімпресіоністів 1880–1900-х років, 

досвід яких став ефективним джерелом для чергового розвитку мистецького 

індивідуалізму в колі багатонаціональних шкіл європейського модерну початку 

XX століття.  

За обставин геополітичної роз’єднаності українських земель творчі зусилля 

речників національної культури консолідувалися навколо ідеї про незалежність 

України. Розпорошені по різних територіях репрезентанти українських традицій 

однаково гостро відчували власну відповідальність за майбутнє й нагальну 

потребу у відокремленні національних мистецьких інтересів від чужоземних 

смаків. Внутрішній опір українських колористів згуртовував їхні інтереси 

довкола мрій про створення власного національного мистецтва, яке б одночасно 

було українським і європейським, тобто відповідало новим тогочасним вимогам 

міжнародного рівня та було визнане у світі. Усвідомлення загальнокультурної 

залежності, що століттями гальмувало національне відродження, спонукало 

піонерів українського мистецтва до осмислення актуальних сюжетів, 

присвячених народній тематиці, штовхало їх до пошуку національних характерів 

і типажів.  

Спроби розв’язати ці загальноукраїнські проблеми виразно розкрилисяу 

творчих пошуках О. Мурашка, Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северина, у 

досвіді яких започаткувалися перші неакадемічні традиції українського 

хроматичного колоризму XX століття. Процес автохтонної акомодації 

європейського досвіду доби модерну здійснювався на підґрунті синтезу з 

традиціями народного українського мистецтва. Індивідуальні авторські пошуки 

1905–1930-х років самобутньо втілилися в образах картин: О. Мурашка 

«Карусель» (1905–1906), «Дівчина» (1906), «Благовіщення» (1909), «Неділя» 

(1911), «Родина» (1914); Ф. Кричевського «Наречена» (1910), «Три покоління» 

(1913), триптих «Життя» («Любов», «Родина», «Повернення») (1925–1927); 

О. Новаківського «Пробудження на тлі образів» (1910), «Пробудження. Наша 

штука» (1913), «Виховання» (1914), «Мистецтво» (1915), «Наука» (1916), 
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«Музика» (1919–1920), «Гуцулка» (1930), «Гуцулка» (1932); І. Северина 

портретний цикл «Гуцульщина» (1907–1913). Створений художниками 

специфічно український тематичний репертуар, сформовані естетичні уявлення 

про імідж національних героїв, іконографія традиційно-обрядових сюжетів і 

впровадження формальних живописних «технологій», що дозволяли 

скористатися асоціативно-символічною природою кольору як субфактором 

етнічної ідентифікації, – усі ці образотворчі здобутки стали основою для 

подальшого розвитку національних традицій, що побутують у мистецтві до 

сьогодні. Передвісниками сучасного національного українського стилю XX – 

XXI століть стали піонери українського модерну 1900–1920-х років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 
 
РОЗДІЛ 6 

ІНДИВІДУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПОСТІМПРЕСІОНІСТИЧНОГО ДОСВІДУ 

 

У цьому розділі розглянемо процес формування індивідуального 

постімпресіоністичного досвіду в практиці видатних живописців, майбутніх 

фундаторів національного модерну й української школи хроматичного 

колоризму: О. Мурашка, Ф. Кричевського, А. Маневича, І. Северина, 

М. Бурачека, А. Ерделі. У творчості українських адептів ар нуво формальні ідеї 

постімпресіонізму виявилися в оригінальних проєкціях творчої фантазії, проте 

їм не вдалося уникнути загальноєвропейських закономірностей формування цієї 

тенденції. У тих випадках, коли перехід від натуралістичного спектрального 

імпресіонізму до декоративно-площинного постімпресіонізму був пов’язаний з 

конструктивним аналізом простору, траєкторія пошуків приводила українських 

новаторів на шлях сезаннізму [526, с. 229]. 

Цей вектор постімпресіоністичних пошуків розвинувся у творчості 

А. Маневича, Ф. Кричевського й А. Ерделі. При цьому в практиці А. Ерделі 

акумулювалися враження про пізній сезаннізм, що став модним у Європі по 

завершенні Першої світової війни. Наприкінці 1940-х років ерделівський 

сезаннізм трансформувався у відвертий матіссівський фовізм, ілюстрацією якого 

є загальновідомі «Флокси» (1947) із фондів Закарпатського художнього музею. 

Такий розвиток подій віддзеркалює явище сезаннізму в наступних проєкціях 

його еволюційного утвердження. Важливо підкреслити, що в практиці згаданих 

українських колористів тенденція сезаннізму нерідко переростала в наступну 

фазу – пошуків індивідуального постімпресіоністичного синтетизму, чого, 

наприклад, не було у французьких постімпресіоністів. Таку бінарну проєкцію 

розвитку постімпресіонізму ми спостерігаємо у творчості А. Маневича, 

Ф. Кричевського й А. Ерделі [482; 529; 970]. 

У практиці О. Новаківського, І. Северина та М. Бурачека формальні засади 

постімпресіонізму розвивалися на підґрунті символічної молодопольської гравітації, 

що історично визначила їхню схильність до умовного символічного кольору 
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через сецесію. Також на їхні смаки вплинула краківська «япономанія» і розвинений 

у краківських художників-новаторів декоративний стиль, який Л. Коссовський 

визначив як «японоподібний постімпресіонізм» [932, с. 98]. Ці об’єктивні 

чинники місцевої мистецької моди невимушено формували уявлення молодих 

українських художників про актуальний візуальний інтерфейс доби модерну. 

У досвіді О. Новаківського виявилася полісемічна модель постімпресіонізму, 

у якій хроматичний символізм синтезувався з природною експресією творчого 

темпераменту митця, як, наприклад, це було в практиці В. ван Ґоґа. 1932 року 

австрійський мистецтвознавець В. Борн уперше звернув увагу на бінарність 

живописної експресії О. Новаківського [61, с. 2–4]. Тому творчий хист митця 

«розривався» між постімпресіонізмом і експресіонізмом. Тільки в нечисленних 

образах О. Новаківського можна провести чітку межу між японізмом («Жінка 

в кімоно», 1910), символізмом («Втрачені надії. Визволення», 1903–1908), 

постімпресіонізмом («Дружина серед квітів», 1904) і барокоподібним експресіонізмом 

(«Повінь», 1930). Феномен цього українського колориста в тому й полягав, що 

його авторський синтетизм був мультивекторним від природи, а не від бажання 

відповідати модним тенденціям часу. Позаяк постімпресіоністичні пошуки 

згаданих українських колористів утверджувалися двома паралельними напрямами, 

з одного боку, у процесі індивідуальних розробок авторського синтетизму, 

а з іншого – у спробах розвинути українську версію сезаннізму, у цьому розділі 

ми систематизуємо творчу діяльність зазначених митців відповідно до специфіки 

їхньої адаптації. 

 

6.1 Особливості формування постімпресіоністичної тенденції в досвіді 

О. Мурашка 1911–1918 років18 

На початку другої декади XX століття метою творчого акту О. Мурашка 

стало прагнення передати не об’єктивну матеріальну оболонку людини, а її 

 
18 У підрозділі 6.1 використані наші публікації: «Постімпресіонізм в українському живописі 
ХХ століття» [526, с. 230–243]. «Postimpresjonistyczne poszukiwania w twórczości Ołeksandra 
Muraszki w latach 1911–1918» [973]. 
 



264 
 
прихований внутрішній світ [493, с. 31]. Поставлене завдання митець вирішував 

через синтез вражень від образу портретованого та його середовища. Щоби 

підкреслити художнє ціле, О. Мурашко нівелює індивідуальні риси 

портретованих, змальовуючи їх у щільному затіненні або навпроти сонячного 

світла – в контражурі (іл. Б 6.1.2, Б 6.1.3) [973, с. 45]. За таких обставин 

розпізнати обличчя складно, а образ набуває ознак загадковості, 

імперсональності. Чіткий поділ картини на світлі та затемнені зони 

підпорядковується загальній хроматичній архітектоніці [973, с. 45]. При цьому 

О. Мурашко почав використовувати стан опозиції світла до тіні як аргумент 

символічного протиставлення – метафорично [973, с. 45]. Проблема 

щохвилинного фіксування світлових ефектів, на якій ґрунтувалися засади 

імпресіонізму, остаточно вичерпалася в практиці О. Мурашка приблизно на 

початку 1911 року [502, с. 42]. Тож на шляху до образотворчих узагальнень 

постімпресіонізму симптоматичного значення набули пошуки митця 1911–1918 

років, у яких природа світла й тіні почала відтворюватися не за законами 

природної відповідності, а завдяки асоціативно-символічним властивостям барв 

[973, с. 45]. 

Опрацювання живописних прийомів О. Мурашка 1911–1913 років, 

зокрема у творах «Портрет М. А. Мурашко» (1911, іл. Б 6.1.2) з приватної збірки 

та «Портрет дружини художника М. А. Мурашко» (1913, іл. Б 6.1.3) з фондів 

НХМУ, дають чітко зрозуміти, що стан природної опозиційності світла до тіні 

колорист почав використовувати як засіб символічної метафори [973, с. 45]. Для 

обох портретів художникові позувала його дружина, яка була не тільки музою, а 

й однодумцем і першим біографом митця [185, с. 32; 429, с. 9]. На новому етапі 

творчого становлення емпіричні враження О. Мурашко почав передавати 

винятково через зміну кольорів засобами спектрального синтезу [973, с. 46]. 

Віднайдений засіб образотворення допомагав митцеві досягти враження 

максимального хроматичного контрасту та в метафоричний спосіб передати 

прихований драматизм і полярність буття [973, с. 46]. Водночас невимушено 

розкривався завуальований символічний підтекст. Узагальнення колірних 
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вражень від природи зумовило в нових картинах О. Мурашка стан позачасовості. 

Ця властивість, власне, відмежовує систему швидкоплинних цінностей 

імпресіонізму від позачасових станів постімпресіонізму [101, с. 646; 973, с. 46]. 

У цих портретах розкрилося бажання О. Мурашка розсунути межі 

інтерпретації шляхом збагачення художнього змісту асоціативними натяками 

[973, с. 46]. Поставлене завдання український живописець вирішив винятково 

диференціацією спектральних кольорів веселки, які він почав застосовувати як 

емоційно-символічні меседжі. Користуючись природною опозицією сонячного 

світла до тіні, О. Мурашко не докладав зайвих зусиль для реалізації творчого 

задуму. Природа сама пропонувала оптимальний шлях його вирішення [973, с. 

46]. Експериментальне ставлення художника до розв’язання живописної 

проблеми виявилося в тому, що візуальний ефект колорист перевіряв у різних 

жанрах: в інтер’єрі та на пленерному краєвиді [526, с. 232]. 

«Портрет М. А. Мурашко» (іл. Б 6.1.2) належить до інтер’єрних розробок. 

На картині зображено напівфігуру дружини, яка сидить за столом навпроти вікна. 

В атмосфері передвечір’я в неосвітленій кімнаті виникли передумови для силуетного 

узагальнення жіночої постаті через ефект контражуру [973, с. 46]. Намагаючись 

передати хроматичне багатство осінніх крон за вікном, О. Мурашко прописує їх 

великими декоративними площинами й жирним об’ємним мазком. Водночас 

силует Маргарити Августівни вирішено в стриманій гамі відтінків, прописаних 

прозорими лесуваннями [973, с. 46]. Унаслідок різної пластичної мови живопису 

виникає дисонанс двох різних поглядів на мистецтво – позачасове 

постімпресіоністичне та плинне натуралістичне [973, с. 46]. Стан урочистої 

вічності природи за вікном передає нове метафоричне бачення 

постімпресіонізму, а стан швидкоплинності буття в кімнаті зберігає риси 

натуралістичного імпресіонізму. Контраст станів створює додатковий 

інакомовний вимір, який неможливо передати через достовірне змалювання 

натури [526, с. 232]. Хоча О. Мурашко прагнув до органічного злиття форми, 

світла й ілюзії простору, процес формування його нового художнього стилю ще 

не був завершений [973, с. 46]. 
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У літературних джерелах зазначено, що аналогічні проблеми виникали 

у творчій практиці Ж. Сера в період 1883–1886 років, коли французький 

художник приступив до неоімпресіоністичних розробок (іл. Б 6.1.1) [827, с. 27]. 

У книзі «Від Мане до Лотрека» Л. Вентурі відзначає, що дисонанси перехідного 

періоду в практиці Ж. Сера виявилися в картині «Купання в Аньєрі» (1883) з 

Національної галереї в Лондоні: «Отже, тут протиставлені одне одному два бачення – 

архітектонічне й імпресіоністичне, і все ж у їхньому контрасті, у контрасті між 

вічним і швидкоплинним, між стійкістю форми та плинністю світла є якась 

урочиста поезія» [77, с. 80]. 

Формальне, чітко окреслене розмежування на світлі й темні зони, що 

неможливо в реальній природі, дозволило Ж. Сера подолати натуралістичний 

бар’єр тимчасовості [973, с. 46]. Натомість ефект протиставлення світла й тіні 

глобалізувався та почав інтерпретуватися як художня метафора. Ефект контражуру 

став інструментом символічного протиставлення в практиці постімпресіоністів і 

їхніх послідовників: П. Ґоґена у картині «О, у тебе ревнощі» (1892, іл. Б 6.1.6) із 

ДМОМ імені О. С. Пушкіна в Москві; П. Боннара в етюді «Оголена навпроти 

сонячного світла» (1908, іл. Б 6.1.8) з Королівського музею вишуканих мистецтв 

у Брюсселі; В. Борисова-Мусатова в панно «Смарагдове намисто» (1903–

1904, іл. Б 6.1.7) з ДТГ у Москві; М. Сар’яна в композиціях «Чари сонця» (1905), 

«У затінку», «У криниці. Спекотний день» (1908), «Жінка, яка йде» (1911) – 

усі з Музею М. Сар’яна в Єревані [973, с. 46]. 

Імпресіоністичні перегони зі зміни світлових ефектів утілювали ідею 

мінливого нестабільного життя, яку найефективніше реалізували короткі поривчасті 

мазки. Постімпресіоністи намагалися змінити це відчуття нестабільності [973, с. 

46]. Тому, моделюючи хроматичний простір картини, вони прагнули створити 

локальне враження про світло й тінь задля формування протилежного ефекту 

позачасовості (іл. Б 6.1.4–6.1.10) [409, с. 64–80]. Отже, імпресіоністи та 

постімпресіоністи по-різному інтерпретували сонячне освітлення й уявлення про 

час [973, с. 46]. І в цьому розкривається протилежний зміст їхньої творчості. 

Прагнення до художньо-символічного узагальнення, що супроводжувалося 
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аналогічними пошуками відповідних засобів, які типізують враження від 

природи, наявні в згаданих картинах О. Мурашка [973, с. 47]. 

У композиції «Портрет дружини художника М. А. Мурашко» 

(1913, іл. Б 6.1.3) митець продовжив започатковану тенденцію. Змалювавши 

дружину на тлі розпеченого сонцем сільського ставка, український живописець 

створив аналогічні емпіричні передумови, що приваблювали П. Ґоґена в природі 

Таїті [973, с. 47]. Маргариту Августівну представлено в затінку під час її 

полуденного перепочинку. Вона сидить у кріслі-гойдалці, одягнена в 

різнобарвну літню сукню. Спинку крісла вкриває яскраве сапфірове покривало з 

полум’яними червоними квітами. На тлі зеленого краєвиду фігура Маргарити 

Августівни асоціюється з екзотичним букетом квітів [973, с. 47]. При створенні 

портрета О. Мурашко синтезує засади спектрального живопису ар нуво з 

концепцією безперервного сецесійного орнаменту. Унаслідок 

взаємопроникнення згаданих тенденцій живопис починає нагадувати 

хроматичний «килим» [973, с. 47]. 

«Портрет дружини художника М. А. Мурашко» (іл. Б 6.1.3) створює те саме 

враження свіжої безпосередності, за яким «полював» П. Ґоґен (іл. Б 6.1.6). 

Українському колористові не потрібно було змінювати географію, як, наприклад, 

П. Ґоґену, М. Сар’яну та П. Кузнєцову, задля того, щоби під розпеченим сонцем 

відчути максимальне напруження барв [973, с. 47]. Л. Вентурі критикує 

ґоґенівське замилування екзотикою: «Поль Ґоґен не розумів того, що прагнення 

до екзотики в мистецтві є, по суті, підміною художнього мотиву незвичайним 

сюжетом; як правильно відзначав О. Ренуар, навіть квіти з нашого власного саду 

можуть надихнути нас на примітивний і дикий стиль» [77, с. 89]. «Портрет 

дружини художника М. А. Мурашко» (1913) підтверджує справедливість думки 

О. Ренуара [973, с. 47]. Обидва сюжети О. Мурашка: «Портрет М. А. Мурашко»» 

(1911, іл. Б 6.1.2) і «Портрет дружини художника М. А. Мурашко. Біля ставка» 

(1913, іл. Б 6.1.3) вирішено в плані інтроспективного портретного стилю [973, с. 

47]. Приховування портретних подробиць образу здійснено за рахунок 

глибокої тіні, що маскує психологічний стан жінки. Отже, з одного боку, 
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посилювався коефіцієнт загадковості, з іншого – нехтування індивідуальними 

психологічними характеристиками портретованої сприяло узагальненню 

живописного задуму [973, с. 48]. 

Метафоричний погляд на мистецтво з новою силою розкрився в картині 

«Праля» (1914, іл. Б 6.1.14) з фондів НХМУ. Хроматичну композицію побудовано 

за допомогою контрасту двох взаємодоповнювальних кольорів: помаранчевого та 

блакитного [973, с. 48]. Жовтогаряча гама відтворює не натуральні кольори 

предметів, а узагальнене враження «сонячності» в хаті [973, с. 48]. Обличчя 

героїні, її шия, руки прописані тими самими помаранчевими кольорами, що 

символізують енергію життя та діяльності [973, с. 48]. У другорядних деталях 

нічого вже не нагадує про імпресіонізм, загальна живописна динаміка картини 

зовсім інша, позачасова, і свідчить про те, що живописець досяг такого рівня 

артистизму, коли його творче бачення вже не збігалося з реальним сприйняттям 

природи та абстрагувалось від неї [493, с. 32]. Тобто О. Мурашко почав 

використовувати барви не з погляду матеріальної дійсності, а як засіб 

метафоричної мови символів, що властиво для постімпресіонізму [943, с. 72; 973, 

с. 45; 1216, с. 64].  

Обраний полум’яний відтінок уособлює напружену енергію життя, руху, 

діяльності. Основне в картині ‒ не образ пралі, а святість щоденної праці [973, с. 

48]. Саме тому помаранчевий колір огортає всі зони композиції. Процес праці 

постає як символічний атрибут звичайного земного буття, підкреслюючи його 

життєствердну силу [973, с. 48]. Тож відтінки помаранчево-червоного 

середовища символізують міць матеріального виміру. Натомість нагадування 

про духовний світ узагальнено через різноманітні переливи блакитних відтінків: 

на складках сорочки пралі, на обідку діжки, у віддзеркаленні скляної фрамуги 

вікна (іл. Б 6.1.14). У реальному житті ці деталі інтер’єру були білими, але в 

картині О. Мурашко інтерпретував їх через нюанси кадміїв синіх, фіолетово-

бузкових, кобальтів синіх, що були органічними для гами помаранчевих барв 

оточення [973, с. 48]. Нематеріальну легкість цих півтонів художник свідомо 

проєктує в простір неречових атрибутів: полиски світла на сорочці пралі та на 
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склі вікна, сяйливі рефлекси на підвіконні. Завдяки контрасту між прозорими 

легкими блакитними відтінками та матеріально-насиченими помаранчевими 

вдало досягнуто хроматичного ефекту, що гармонізує контраст двох 

взаємодоповнюваних кольорів і в метафоричний спосіб об’єднує уявлення про 

духовне й матеріальне [973, с. 48]. Колір не створює ілюзії перспективи чи 

глибини – він стає умовним і перетворюється на інструмент символічної мови 

метафор. Як відомо, такі можливості барви використовували у своїй практиці 

постімпресіоністи [101, с. 646; 874, с. 16; 891, с. 87]. 

Рух у картину починається зліва направо, у лівому нижньому куті 

композиції, де кругла форма пральної діжки слугує «входом» для художнього 

задуму. Фігуру пралі розташовано в оптичному центрі композиції так, що її 

постать завершує форму діжі згори, створюючи при цьому протилежне силове 

навантаження [973, с. 48]. Ця контрдинаміка підкріплюється фрагментарним 

мотивом вікна на другому плані, зона якого стає відповідним «виходом» із 

сюжету [973, с. 48]. У такий спосіб формується динамічна й водночас стійка 

концепція хроматичних взаємодій усіх площин композиції, що набуває рис 

декоративно-монументального узагальнення [973, с. 48]. Символізується 

використання зеленого кольору у вигляді фрагментів краєвиду за відчиненими 

вікнами [973, с. 48]. Соковиті барви прописані чергуванням світло-зеленої, 

трав’яної, кобальту зеленого темного, що створює рухливий візерунок 

інтенсивних площин, що символізують зростання і життя [973, с. 48]. Кількість 

зелених зон у хроматичній композиції незначна, оскільки ця барва покликана 

увиразнити насиченість і чистоту загального помаранчевого середовища 

композиції [973, с. 48]. 

Картина «Праля» (іл. Б 6.1.14) привертає увагу своєю легкою пластичною 

манерою, у якій враження від безпосереднього живописного процесу починає 

домінувати над прямим відтворенням натури [973, с. 48]. Тож перевага 

суб’єктивних почувань художника над об’єктивною реальністю демонструє 

підсвідому схильність О. Мурашка до ідеалізацій [973, с. 48]. Художній задум і 

живописне втілення створюють епічну атмосферу, що сприяє узагальненню 
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образу трудівниці до масштабів художньої метафори. Ці специфічні нюанси 

образотворення надають прозаїчному типажеві пралі рис промовистої 

ідеалізації, що поширюються на твір загалом [973, с. 48]. О. Мурашко 

інтерпретує образ трудівниці не з точки зору побутового натуралізму, а 

піднесено і урочисто [973, с. 48]. З гордістю він малює селянку-пралю, 

уподібнюючи її імідж до образів легендарних героїв, яких століттями 

відтворювали у «високому» мистецтві [493, с. 33]. Зорієнтованість до ідеалізму 

в практиці постімпресіоністів відзначає В. Гофманн [770, с. 245–258]. 

Дистанція між ідеалізованим баченням постімпресіоніста та побутово-

натуральним сприйняттям імпресіоніста стає очевидною, якщо в уяві порівняти 

образ «Пралі» (іл. Б 6.1.14) О. Мурашка з пралями 1869–1885 років пензля 

Е. Деґа, у яких утілено неприкрашені враження паризького імпресіоніста від 

пекельної жіночої праці [973, с. 48]. Атмосфера картини О. Мурашка цілковито 

інша – урочиста й позачасова. Суб’єктивне творче бачення О. Мурашка 

перестало обмежуватися об’єктивними враженнями від натури та абстрагувалося 

від неї [973, с. 48]. Насамперед український художник керувався бажанням 

реалізувати власний творчий порив. Як відзначає К. Свєтляков, проблема 

«художньої реалізації» була ключовою у творчості П. Сезанна [1124, с. 7]. Образ 

«Праля» (1914, іл. Б 6.1.14) О. Мурашка належить до найвиразніших взірців 

національного постімпресіонізму та шедеврів українського модерну початку XX 

століття [973, с. 48]. 

Нова творча програма митця, що орієнтувалася на принципи 

орнаментального панно, послідовно розвинулася у творі «Квіткарки» (1917, 

іл. Б 6.1.16) з фондів НХМУ [973, с. 48]. У сюжеті використано сцену із життя, 

яку живописець неодноразово спостерігав на вулицях Києва. Група квіткарок з 

букетами розмістилася на тротуарі, наче на сцені [973, с. 48]. Під пекучими 

променями літнього сонця барви стали особливо насиченими та контрастними 

[973, с. 48]. Тріумф кольору охоплює увесь простір полотна, а фронтальний 

принцип композиції підсилює декоративно-площинний потенціал художнього 

задуму [973, с. 48]. Усі деталі гранично спрощені, а форми вирішені майже 
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схематично. Анатомію фігур замінено на формальне моделювання 

різнобарвними площинами. Одна форма відокремлюється від іншої через 

інакший локальний колір (іл. Б 6.1.16) [973, с. 48].  

Показові деталі композиції ‒ жіночі обличчя, яскраві хустки на головах, 

букети квітів – вибухають поліхромними «феєрверками» в атмосфері урочистого 

полуденного сонця [973, с. 49]. Інтенсивність барв створює переконливе 

враження гарячого періду доби, що властиво для інтерпретацій М. Сар’яна 

(іл. Б 6.1.15). Подібно до вірменського постімпресіоніста О. Мурашко формує 

контрастні взаємодії у вигляді декоративних арабесок [973, с. 49]. Сцена з 

буденного життя стала лише приводом для створення художньої метафори. Твір 

«Квіткарки» (іл. Б 6.1.16) вирізняється винятковою гармонією колориту та 

композиції [973, с. 49]. Хроматична архітектоніка розкриває інтелектуальну 

зрілість О. Мурашка, який балансує в межах пропорційних закономірностей 

взаємодоповнюваних ефектів: від синього до помаранчевого, від червоного 

до зеленого [973, с. 49]. 

Принцип свідомого колірного моделювання легко простежити за 

ключовими композиційними розв’язками. Враження від полум’яно-червоної 

хустки жінки, яка стоїть праворуч, посилюється темно-коричневим відтінком її 

обличчя, яке «загорається» на тлі глибокої тіні, прописаної ультрамарином [973, 

с. 49]. Білі хустки на головах трьох жінок, які присіли біля дороги, відтворені 

сліпучим бірюзовим кольором, що контрастує з помаранчевими відтінками їхніх 

облич [973, с. 49]. Поряд з букетами червоних квітів натруджені руки квіткарок 

прописані зеленими барвами, відтінок яких символічно імітує колір засмаги 

(іл. Б 6.1.16). Плани композиції формально відтворені на площині, лише 

натякаючи на просторову глибину [973, с. 49]. Хоча фактурні мазки де-не-де ще 

збереглися, проте загалом картина написана площинно-декоративними зонами, 

що контрастно протиставлені між собою. Навіть без додаткових обрисів виникає 

оптичне враження, що живописні ділянки відгороджені одна від одної за 

принципом перебірчатої емалі [526, с. 239]. 
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Як відзначає Л. Вентурі, аналогічний ефект створювали картини П. Ґоґена, 

написані в Бретані 1888 року: «Він [Ґоґен] назвав цей стиль “клуазонізмом” і 

“синтетизмом”. І дійсно, барвисті зони розташовуються тут не на поверхні, як 

у “перебірчатій” емалі (cloisons). Це перший крок до того, щоб проєктувати 

зображення на поверхню, вилучивши сезаннівське співвідношення між 

простором і об’ємом, відволікти увагу від зображення дійсності й зосередити його 

на предметі мистецтва» [77, с. 90]. Тож наявна абстрагованість творчого погляду 

О. Мурашка в етюді «Квіткарки» (іл. Б 6.1.16) вже більш свідома, аніж у його ж 

картині «Праля» (іл. Б 6.1.14). Як відомо, процес відмови від образотворчих 

репрезентативних функцій живопису був притаманний зрілій творчості 

П. Сезанна [1124, с. 7]. Віднайдена О. Мурашком художня умовність постає як 

виправданий засіб образотворчого узагальнення [973, с. 49]. 

Це відчуття нової природи мистецтва з не меншою переконливістю постає 

в «Портреті жінки з квітами» (1918, іл. Б 6.1.12) з фондів НХМУ [600, с. 286], 

створеному за рік до трагічної загибелі художника, що став фінальним акордом 

його постімпресіоністичних шукань 1911–1918 років. «Вона [картина «Портрет 

жінки з квітами»] принесла О. Мурашкові справжню творчу радість, – коментує 

Л. Членова, – оскільки митець опанував цього разу синтез збагаченої колірної 

пластики, що відкрило йому шлях до майбутніх творчих здобутків. Це – 

кульмінація, вершина досягнень художника в той період і початок нового етапу 

в його творчості» [797, с. 226]. На портреті зображено молоду вродливу жінку 

в інтер’єрі, яка тримає в руках розкішний букет жовтогарячих настурцій 

(іл. Б 6.1.12). Сильні розвинуті форми жіночої фігури гармонійно поєднуються з 

насиченим бурштиновим кольором її засмаглої шкіри [973, с. 49]. Широка, міцно 

скроєна постава створює переконливе природне враження. Вродливе засмагле 

обличчя, оголені плечі й руки, легка відкрита літня сукня – усі деталі 

органічно суголосні з витонченими відтінками барв [973, с. 49]. 

Усю увагу О. Мурашко зосередив на асоціативно-символічному сприйнятті 

кольорів, що загострило його вроджену імпресію. Вогняні помаранчеві, 

червоні та жовті барви підсилені фіолетовими та блакитними відтінками. І кожен 
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дотик пензля до полотна сповнений неприхованим торжеством автора [973, с. 

49]. Увага О. Мурашка зосереджена на пошуках співзвучності чистих кольорів. 

Подібний живописний підхід колірного узагальнення, що зумовив концентрацію 

хроматичного враження, увів у власну практику П. Ґоґен наприкінці 1880-х, це 

підтверджують спостереження Л. Вентурі [77, с. 90–91]. Відвертою екзотичною 

харизматичністю «Портрет жінки з квітами» (1918, іл. Б 6.1.12) О. Мурашка 

нагадує героїню П. Ґоґена «Жінка, яка тримає плід» (1893, іл. Б 6.1.9), що 

походить із зібрання І. Морозова, а від 1948 року зберігається в Державному 

Ермітажі в Санкт-Петербурзі [1044]. 

Дикунка П. Ґоґена, як казковий звір, постає органічним елементом 

незайманого варварського раю [1219]. Співзвучні асоціації неприборканої стихії 

викликає образ «Портрета жінки з квітами» О. Мурашка. Напружена та граційна 

постава героїні нагадує рухи хижої рисі перед стрибком [973, с. 49]. Етнічне вбрання 

з арабесками асоціюється з декоративною пов’язкою на стегнах дикунки. 

Специфічне враження «варварської» краси посилене провокативним «диким» 

поглядом жіночих очей, що викликає в пам’яті образи острів’янок П. Ґоґена [973, 

с. 49]. «Залежність нового стилю Ґоґена від джерела його натхнення очевидна в 

картинах, створених на Мартиніці. […] Він любить грубу, але здорову та сильну 

красу гаїтянських жінок, йому подобається їхня наївна безпосередність, він 

захоплюється палаючими й багатими тонами їхніх тіл», – коментує Л. Вентурі 

(іл. Б 6.1.6) [77, с. 92]. 

Український живописець створив аналогічне екзотичне враження 

асоціативними засобами синтезу. Декоративні драперії на стіні, яскраві квіти в 

оголених руках, контрастні арабески на жіночій сукні – усі деталі художнього 

задуму використано в портреті як символічні меседжі в театральній постановці 

[973, с. 49]. Осяйний фіолетовий колір драперій на другому плані викликає 

асоціацію, яку створює колір сапфірового ґоґенівського неба в портреті «Жінка, 

яка тримає плід» (1893); помаранчева драперія ліворуч від портретованої 

розташована в тій самій зоні композиції, що й помаранчевий дах у згаданому 

портреті П. Ґоґена (іл. Б 6.1.9) [973, с. 50]. Творчо переосмислене ставлення 
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О. Мурашка до формування ключових хроматичних блоків композиції не 

сприймається як проста випадковість. Відчуття екзотики художник досягнув 

самотужки, упровадивши асоціативно-символічні фетиші [973, с. 50]. Можна 

здогадатися, що картиною «Портрет жінки з квітами» (іл. Б 6.1.12) О. Мурашко 

прагнув досягти тієї самої сили та чистоти вражень, яку П. Ґоґен зміг відчути 

тільки за межами європейської цивілізації (іл. Б 6.1.9–6.1.10) [973, с. 51]. Цей 

незвичайний портрет належить до найоригінальніших образів українського 

постімпресіонізму другої декади XX  століття. 

Рідкісне вміння переосмислювати творчий досвід європейських митців 

було властиве О. Мурашку. Уперше ця властивість проявилася при знайомстві із 

творчістю І. Сулоаги (іл. Б 3.1.17–6.1.18) [535, с. 143]. Проаналізовані твори 

О. Мурашка 1911–1918 років дають змогу дійти висновку, що вони були створені 

внаслідок послідовного опанування засад спектрального колоризму [973, с. 51]. 

У період 1911–1913 років у практиці О. Мурашка відбувся завершальний перехід 

від мінливих підстав імпресіонізму до позачасових основ постімпресіонізму 

(іл. Б 6.1.2–6.1.3) [502, с. 50]. На практиці цей процес здійснювався засобами 

алегоричного відокремлення світла від тіні в картинах «Портрет М. А. Мурашко» 

(1911, іл. Б 6.1.2) і «Портрет дружини художника М. А. Мурашко» 

(1913, іл. Б 6.1.3). Ідею символічного розмежування хроматичної 

архітектоніки на світлі й темні зони використовували Ж. Сера упродовж 1883–

1885 років і П. Ґоґен у період 1891–1893 років (іл. Б 6.1.9–6.1.10). Індивідуальне 

вирішення цієї проблеми відкрило згаданим французьким постімпресіоністам 

шлях до позачасового мистецтва метафор, яке реалізувалося в практиці 

Ж. Сера через пуантилізм, а в П. Ґоґена – через клуазонізм і синтетизм [973, с. 

51]. 

1914 року О. Мурашко віднайшов образотворчі підстави для створення 

власного живописного синтетизму, завдяки якому й реалізувалися його перші та, 

на жаль, останні постімпресіоністичні праці: «Праля» (1914), «Квіткарки» (1917) 

і «Портрет жінки з квітами» (1918) [973, с. 51]. Проаналізувавши 

постімпресіоністичні картини О. Мурашка, ми дійшли висновку, що вони були 
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створені не під впливом випадкового творчого натхнення, а внаслідок 

багатолітньої продуманої селекції вражень (іл. Б 6.1.2–6.1.3, Б 6.1.11–6.1.12) 

[493, с. 32]. Осмислення нових живописних підходів і модних образотворчих 

рефлексій трансформувалося у творчій свідомості О. Мурашка у власну 

живописну міфологію, що і є ключовою ознакою постімпресіонізму [973, с. 51]. 

Тож можна констатувати, що 1918 року О. Мурашко остаточно усвідомив, як 

емпіричні враження трансформуються під впливом асоціативної уяви. 

Проаналізовані картини О. Мурашка належать до унікальних взірців українського 

постімпресіонізму і підтверджують приналежність національного живопису до 

загальноєвропейської історії модерну. 

 

6.2 Інспірації постімпресіонізму в практиці І. Северина 1906–1913 років19 

Опрацьовуючи твори І. Северина з фондів НХМЛ, ми помітили, що, 

ознайомившись з імпресіонізмом восени 1905 року, український пейзажист 

швидко втратив інтерес до цього різновиду пленерного натуралізму [526, c. 243]. 

Натомість навесні наступного року в його практиці окреслилося тяжіння в бік 

площинно-декоративного постімпресіоністичного узагальнення (іл. Б 6.2.1–6.2.6). 

Зміни живописної манери І. Северина поглиблювалися в унісон із 

трансформаціями у творчості його наставника Я. Станіславського [526, c. 243]. 

Влітку 1905 року Я. Станіславський працював над серією етюдів, у яких акцент 

переносив на відтворення узагальненого поетичного враження від природи: 

«Соняшники і хати. Попівка на Україні», «Студія соняшників», «Рододендрони», 

«Мальви», «Ворота дерев. Брама парку» – усі з КНМ [526, c. 243]. 

Дистанціювання від проблем суто натуралістичної подібності, 

Я. Станіславський здійснював засобами силуетно-декоративного моделювання 

площин. Перехід від імпресіонізму до декоративної сецесійної мови 

постімпресіонізму в практиці Я. Станіславського польські вчені констатують за 

 
19 У підрозділі 6.2 використані наші публікації: «Студії Яна Станіславського в творчій 

практиці Івана Северина» [540], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» 
[526, с. 213–229]. 
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кілька років до його передчасної смерті в січні 1907 року (іл. Б 6.2.1) [932, с. 74; 

984, с. 603]. Саме у згаданий період 1905–1907 років, коли польський імпресіоніст 

змінив курс своєї творчості в бік постімпресіонізму, у нього й навчався 

український пейзажист з Полтави І. Северин [526, c. 244]. Адаптація до 

імпресіонізму в практиці Я. Станіславського і його учнів розвивалася за 

«французьким» сценарієм: «У творчості кожного з них настав поворот, що 

обумовив відхід від канонів імпресіоністичної системи», – коментує 

М. Безсонова хід імпресіоністичної кризи початку 1880-х років [613, с. 5]. 

Тож нетривале знайомство І. Северина із засадами пленерного імпресіонізму 

на практиці обмежилось фактично лише 1905 роком [526, c. 244]. У його наступних 

асоціативних краєвидах 1906–1913 років простежується тенденція до відмови від 

документального віддзеркалення натури, що супроводжувалося бажанням 

ущільнити зміст до стану художньої метафори. «У них він рішуче відходить від 

старого академічного методу зображення, з його літературною описовістю та 

пасивним натуралістичним об’єктивізмом, а натомість звертається до умовної, 

декоративної організації площини полотна, де всі засоби вираження, багата 

оркестровка форми, лінії, кольору несуть у собі великий емоційний заряд», – 

коментують В. Ханко та Л. Волошин зміну творчих уподобань І. Северина [765, с. 

20]. 

Прелюдією постімпресіоністичного світосприйняття в практиці І. Северина 

можна назвати етюд «Студія городу» (1906, іл. Б 6.2.13), де з’являються очевидні 

ознаки декоративно-площинного узагальнення. Назву твору І. Северин 

запозичив у Я. Станіславського, який на етюдах зазвичай зображав клумбу з 

квітами, як, скажімо, у роботі «З городу Ботанічного саду в Кракові» (1904) зі 

збірки КНМ. У «Студії городу» І. Северин так само відтворив квітник у саду. 

Площинно-декоративний характер подання в поєднанні із живописним 

прописуванням деталей краєвиду демонструють, наскільки художник віддалився від 

натуралістично-достовірних обмежень імпресіонізму. Композицію краєвиду 

умовно поділено на три формальні плани. Уникнувши правил лінійно-

просторової перспективи, український пейзажист вирішив краєвид як 
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декоративне панно. Завдяки цьому зображення набуло площинного 

двовимірного характеру з єдиним фронтальним простором [526, с. 245]. 

Зону першого плану, що слугує декоративним «порталом» краєвиду, 

вирішено прохолодними відтінками: умбри натуральної, віридонової зеленої 

та ультрамарину, які часто використовував Я. Станіславський у етюдах 1900-х 

років. На відміну від польського професора, І. Северин прописував усі 

живописні деталі спрощено й схематично. Якщо приховати будь-яку частину 

композиції І. Северина, то глядач не здогадається, що конкретно там зображено 

[540, с. 88]. 

У невеличких етюдах Я. Станіславського, що поміщаються на долоні, 

кожен прописаний сантиметр дає вичерпне уявлення про загальний зміст 

сюжету, і його не потрібно домислювати в уяві. І. Северин спростив фахові 

стереотипи Я. Станіславського. Завдяки хроматичному узагальненню в 

імпровізаціях І. Северина збільшився формальний потенціал. Тому живописні 

етюди митця почали нагадувати не жанрову картину, а формальний 

різнокольоровий «килим». Чинник умовності актуалізувався в практиці 

І. Северина не як наслідок академічної емансипації та нагальної потреби у 

спрощенні візуальних «технологій», а в результаті нетривалого періоду навчання 

в КАМ, що не перевищив півтора року [989, с. 390]. Відсутність багатолітніх 

академічних навичок спонукала молодого живописця до зухвалого 

впровадження неакадемічних засобів живопису [526, с. 246]. 

На другому плані етюду «Студії городу» (іл. Б 6.2.13) І. Северин змалював 

поляну з квітками. Схематичне відтворення рослин не дає чіткого розуміння, які 

саме квіти художник зобразив – тюльпани, мальви чи маки. Цей фрагмент 

краєвиду глядач може ідентифікувати лише як сумарне асоціативно-символічне 

уявлення про флоральний мотив [526, с. 246]. Такі деталі хроматичного 

формотворення вказують на те, що І. Северина перестала приваблювати 

проблема достовірного змалювання реальності. У цій зоні композиції митець 

скористався лише холодними відтінками барв: краплаком темним, індиґо 

рожевою, кобальтом синім, ультрамарином середнім, смарагдовою зеленою. При 
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цьому форма та колір значно ущільнилися та візуально почали сприйматися як 

неподільний живописний моноліт [540, с. 88]. 

Ліворуч на третьому плані краєвиду І. Северин змальовує дерев’яну 

структуру, можливо, будинок чи сходи, а праворуч – зелений гай або перелісок 

(іл. Б 6.2.13) [526, с. 247]. Так само, як і в попередньому сюжеті з квітником, 

важко розпізнати окремі деталі композиції, позаяк метою українського 

художника було створити асоціативне враження про краєвид, а не буквально 

віддзеркалити натуру [540, с. 88]. У роботі І. Северина можна вирізнити нові 

засади формалізму, які Я. Станіславський привіз із Парижа: підняту точку 

споглядання, діагональну композицію, акцент на першому плані, фрагментарну 

репрезентацію «рars pro toto» [526, с. 247]. 

У 1900-х роках Я. Станіславський почав упроваджувати ці підходи укійо-

е в досвід своїх студентів [939, с. 127; 998, с. 39]. Дослідження згаданого образу 

«Студії городу» (іл. Б 6.2.13) І. Северина підводить до розуміння, що молодого 

полтавського колориста приваблювала не стільки живописна довершеність 

творів Я. Станіславського, скільки його нове реформаторське бачення краєвиду, 

скероване на оновлення усталених традиційних уявлень про можливості жанру 

[932, с. 74]. Водночас І. Северину імпонувала міфопоетича інтерпретація 

краєвиду, що давала змогу вивільнити емоції та приховати академічну 

необізнаність. Так би мовити, формальний стиль обґрунтовував концептуальний 

задум. 

Під впливом молодопольського тематичного репертуару у творчості І. Северина 

став популярним мотив зі степовими будяками, що був одним з улюблених 

сюжетів Я. Станіславського (іл. Б 4.5.11) [540, с. 88]. Польський наставник 

змальовував рослину крупним планом по центру композиції, а не як вторинний 

елемент ландшафтної панорами (іл. Б 4.5.5) [936, с. 40]. Фрагментарну 

репрезентацію краєвиду Я. Станіславський сприйняв від пейзажного жанру 

катьо-ґа (іл. Б 3.3.1–3.3.7) [932, с. 161]. Етюди Я. Станіславського із сюжетом 

будяків зберігаються в музеях України та Польщі: «Будяки» (1885) у 

Національному музеї в Кракові, «Будяки» (1895) у Національному музеї у 
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Варшаві, «Будяки» (1903) і «Будяки при заході сонця» (1904) у фонді Львівської 

картинної галереї [540, с. 89]. На композиціях Я. Станіславського сиротливий 

будяк гордо тягнеться до неба із сухої степової землі [526, с. 247]. У форматі 

алегоричних натяків Я. Станіславський наче втілював ідею про мужнє 

виживання в несприятливих умовах (іл. Б 4.5.5) [540, с. 89]. Метафоричний ракурс 

репрезентації вже виходив далеко за межі імпресіоністичних завдань, а помічене 

символічне підґрунтя відкладалось у творчій пам’яті І. Северина та М. Бурачека 

(іл. Б 4.5.8, Б 4.5.11) [499, с. 100; 540, с. 90]. Наше спостереження підкріплюють 

висновки Л. Коссовського, який вказує на ознаки символізму в інтерпретаціях 

Я. Станіславського початку 1900-х років [932, с. 74]. 

У фондах збірки НМЛ зберігаються три етюди І. Северина з мотивом 

будяків: «Будяки» (1900-ті, іл. Б 6.2.9), «Етюд. Будяк» (1900-ті), «Краєвид з 

будяком» (1905–1913, іл. Б 4.5.11). Позаяк «Будяки» (№18) та «Етюд. Будяк» 

(№ 33) експонувалися 1911 року на персональній виставці І. Северина в Києві 

[273, с. 4, 6], час їх створення можна обмежити 1906–1910-ми роками [526, с. 

248]. Хоча в згаданих краєвидах відтворено різні природні стани, в усіх трьох 

етюдах незмінною залишилася композиційна схема Я. Станіславського, де на 

першому плані змальовано одиноку рослину, оточену з двох боків стихіями землі 

та неба [540, с. 88]. 

Нове розуміння мистецьких завдань, що виходило за межі імпресіоністичного 

досвіду, утілено в олійному етюді І. Северина «Будяки» (іл. Б 6.2.9), написаному 

на картоні середнього формату [526, с. 248]. Лінія горизонту розділяє простір неба 

та квітучої левади на дві частини. Молодий вік інтерпретатора об’єктивно 

позначився на оптимізації художнього змісту та кольорах палітри. Поле з 

будяками він тлумачить як символічну зону земного життя, а зона неба символізує 

недосяжну вічність [526, с. 248]. У версії І. Северина, будяк розростається в 

умовах квітучої зеленої левади. На початку літа він розцвітає соковитими 

рубіновими пуп’янками й нічим не нагадує образів «виснажених» будяків 

Я. Станіславського (іл. Б 4.5.5–4.5.8) [540, с. 88]. В етюді І. Северина всі плани 

прописані яскравими та соковитими барвами, що наповнюють живопис 
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оптимістичною енергією життя, яким воно сприймається тільки в молодості 

[540, с. 88]. 

Драматичний підтекст, який закладав Я. Станіславський в алегоричному 

протиставленні поля й життя, неба та вічності, в артистичному витлумаченні 

І. Северина не має вигляд пригнічено-погрозливий, а зростається в неподільне 

відчуття щастя й віри в те, що молодість і життя безкінечні [540, с. 88]. Етюд 

І. Северина був створений на пленері, що підтверджують кольори, підібрані 

відповідно до натуральних відтінків природи. Забарвлення землі І. Северин 

вирішує через рожеві, а зелень пише через смарагдову, турецьку синю та 

віридонову зелену [540, с. 88]. Небо передано бузковими нюансами кобальту 

фіолетового, який чергується з ніжними відтінками фіалкового. Палітра й 

розроблення живописних зон подібні до твору «Студія городу» (іл. Б 6.2.13). 

Тож вірогідно, що етюд «Будяки» (іл. Б 6.2.9) був написаний влітку 1906 року 

[540, с. 89]. Піднесено-оптимістичний колорит роботи наводить на думку, що, 

імовірно, етюд був створений до смерті Я. Станіславського [540, с. 89]. 

Образ «Краєвид з будяком» (1905–1913, іл. Б 4.5.11) передає вже зовсім 

інший настроєвий стан. Будяк змальовано посеред осіннього житнього поля, яке 

з усіх боків оточило рослину колосками, наче жовтим полум’ям [540, с. 89]. 

Експресивно написане збіжжя немов намагається спалити будяк, а він мужньо 

стоїть, як перед стратою. Згори І. Северин зображає бурхливе небо перед 

буревієм: шалені хмари зриваються шматками на розірваному небокраї [540, с. 

89]. Як можна побачити з етюду, у якийсь момент внутрішні переживання 

І. Северина почали домінувати над реальною природою, унаслідок наростання 

суб’єктивізму об’єктивна реальність відступила на другий план – і художник 

почав відтворювати не зовнішній світ, а світ власних переживань [540, с. 90]. У 

краєвиді І. Северина образ будяка постає немов одухотворене творіння, що, за 

висновками З. Віхманна [1013, с. 78] і В. Гофманна [770, с. 222–223], було 

властиво концептуальним ідеалізаціям В. ван Ґоґа [526, с. 250]. Драматичний 

підтекст та експресивна живописна манера І. Северина нагадують картину 
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В. ван Ґоґа «Пшеничне поле з круками» (1890, іл. Б 4.5.2) з амстердамського 

Музею Ван Ґоґа, яку постімпресіоніст створив незадовго до смерті [1209]. 

В етюді І. Северина розкривається співзвучне відчуття відчаю та жаги 

приреченого життя [526, с. 250]. Мазки вириваються з-під пензля і розбиваються 

об поверхню невеличкого етюду. Змучені, викручені та розчаровані, вони 

прориваються назовні та наче волають. Злість, безсилля і розпач відчуваються при 

кожному дотику пензля до картини [526, с. 250]. Цей експресивно написаний 

етюд створює передчуття трагічної втрати та прийдешньої безвиході. Особливості 

живописного моделювання свідчать, що етюд написаний на природі, утім, це 

не завадило І. Северину зосередитись на власних переживаннях [526, с. 250]. 

Зіставлення пластичних особливостей етюду з біографічною хронологією подій 

дає можливість припустити, що картина І. Северина «Краєвид з будяком» 

(іл. Б  4.5.11) була створена під час хвороби Я. Станіславського незадовго до його 

смерті. Саме пізньої осені 1906 року студенти зрозуміли, що скоро вони 

осиротіють [19, с. 8]. У цьому образі виразно розкрився прихований асоціативно-

символічний потенціал І. Северина, який чимдалі схилявся в бік 

постімпресіоністичного світобачення [526, с. 250]. 

Нове розуміння формальних можливостей хроматичного символізму 

повніше розкрито в етюді «Маки» (1900-ті, іл. Б 6.2.11), виконаному олією на 

полотні. Як і більшість творів І. Северина, етюд не датовано, проте застосування 

тих самих барв, як і в краєвиді «Студії городу» (1906, іл. Б 6.2.13), у поєднанні з 

аналогічною живописною манерою письма, дають підстави припустити, що 

обидва твори було створено в один час – улітку 1906 року [526, с. 250]. Як і 

«Студія городу», сюжет «Маки» опрацьований на природі, що підтверджують 

специфічні нюанси пленерної роботи. Суцвіття маківок розташовані фронтально 

крупним планом. Різнобарвний візерунчастий силует квітів чітко прочитується 

на темному смарагдовому тлі трави, створюючи при цьому контраст світлого й 

темного [526, с. 250]. Ліворуч букет доповнений стеблиною лісових дзвіночків, 

бузковий колір яких гармонійно вписується в гаму темних смарагдових відтінків 

зеленого тла (іл. Б 6.2.11). 
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Насичений колір темно-фіолетових дзвіночків допомагає нейтралізувати 

хроматичний контраст ліворуч композиції та привернути увагу глядача до 

великих червоних суцвіть маківок у центрі композиції. У цьому етюді І. Северин 

приділив усю увагу деталям, які намагався уважно опрацювати. Утім широка 

декоративно-площинна манера живописного прописування не дала змоги це 

здійснити [540, с. 90]. Усі пуп’янки прописані локальним кольором і мають чітко 

окреслену форму. Проте суцвіття, позбавлені об’ємності, сприймаються силуетно 

на темному тлі, як стилізовані візерунки на килимах (іл. Б 6.2.11) [540, с. 90]. 

Гаму відтінків І. Северин підібрав з великим смаком. Кармін червоний 

гармонійно узгоджений з кобальтом фіолетовим світлим, а ніжно-лілейні 

відтінки суцвіть вдало відтіняються переливами кобальту зеленого, яким 

прописано стебла букету [540, с. 90]. Незважаючи на широке розгонисте письмо, 

флоральна композиція справляє враження завершеного та вишуканого 

художнього твору. Тож концепція «рars pro toto», автоматично засвоєна від 

краківських шанувальників укійо-е, поширилася у творчу практику І. Северина [540, 

с. 90]. 

У роботі над етюдом «Маки» (іл. Б 6.2.11) митцеві вдалося закріпити й 

розвинути нові живописні засоби візуалізації, які він сприйняв у 

мистецькому середовищі молодопольських викладачів КАМ: відмова від 

натуралістичної оповідальності; ущільнення кольорів до локального символічного 

звучання; схематичне спрощення форм у вигляді площинно-декоративної 

стилізації; відмова від правил лінійно-просторової перспективи; використання 

верхньої точки споглядання; діагональна концепція композиції, що набула 

популярності з поширенням укійо-е. Практичне оновлення живописно-

пластичного інструментарію зумовило подальший розвиток І. Северина на 

шляху до оволодіння формальними підходами постімпресіонізму [526, с. 252]. 

Розширюючи новий тематичний репертуар по завершенні занять у КАМ, 

І. Северин повернувся до сюжету з будяком, який, очевидно, набув для 

художника ностальгійно-символічного змісту [540, с. 91]. Відчуття безмовної 

туги з’являється в невеличкому пастельному етюді «Будяк у степу» (1909). 
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Ліворуч на першому плані І. Северин змальовує образ сиротливої рослини. 

Пуп’янки будяка прописані турецькою синьою, якою постійно користувався 

Я. Станіславський [540, с. 91]. Праворуч композиції зображено перспективу 

житніх полів, що на горизонті, між небом і землею, перетинається білим 

сонячним диском. В етюді І. Северина цілком відсутня динаміка, усе наче 

заціпеніло: сонце сліпим білим диском повисло над обрієм, густі важкі хмари 

навіки зрослися з небокраєм, золотаво-вохристі лани назавжди пролягли між 

двома світами [540, с. 91]. Це відчуття примирення та прихованої ностальгії, 

можливо, пояснюється тим, що І. Северин етюд створив за два роки по смерті 

Я. Станіславського [540, с. 91].  

Стан нерухомої заціпенілості, що передає І. Северин в етюді, вказує на те, 

що формат уявного міфотворення досяг своєї критичної точки, 

перетворившись на повноцінний постімпресіоністичний меседж-асоціацію [526, 

с. 252]. Схематична стилізація форм наводить на думку, що етюд було зроблено 

не з натури, а просто з пам’яті. Усі елементи композиції «Будяк у степу» 

узагальнені завдяки чіткій силуетній організації кожної деталі. Палітру 

обмежено до символічного хроматичного мінімуму: вохра, турецька синя, 

смарагдова зелена, ультрамарин [540, с. 91]. При цьому фактично кожна деталь 

отримує свій індивідуальний символічний колір. Відчуття простору І. Северин 

передає винятково через зміну відтінків, що було властиво для практики 

французьких постімпресіоністів [614, с. 272; 1245, с. 65]. Виникає декоративне 

двовимірне зображення, максимально ущільнене за формою, кольором і змістом, 

що набуває символічних характеристик [540, с. 91]. У такий спосіб колір утілює 

відчуття форми, простору, часу й емоцій, тобто стає універсальним засобом 

візуальної комунікації з глядачем [540, с. 91]. Унаслідок цього у творі І. Северина 

зникає рух і з’являється стан позачасової незворушності [526, с. 253]. У виразному 

силуеті кожного знаку закладено бажання художника символічно передати 

внутрішню природу явища. Аналогічний процес художньої метаморфози був 

властивий підходам французьких постімпресіоністів [77, с. 92]. Проаналізований 

образ «Будяк у степу» є взірцем постімпресіоністичного синтетизму І. Северина. 
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Серед виняткових постімпресіоністичних метафор І. Северина можна 

відзначити краєвид «Вечірній пейзаж (захід сонця)» (іл. Б 6.2.8), що вказаний у 

каталозі його персональної виставки 1911 року під назвою «Вечір на Полтавщині» 

(№6) [273, с. 2]. Тож час створення етюду можна обмежити 1906–1910 роками 

[526, с. 253]. Відтворюючи передвечірній стан заходу сонця, живописець 

максимально ущільнив колірну виразність кожної зони ландшафту. Небо, наче 

перед пожежею, налилося яскраво-жовтим кольором, а передвечірня земля 

оповилась глибоким ультрамариновим туманом. Поле, обрій і небо формуються 

на полотні у вигляді довгих витягнутих смуг, що нагадують орнаменти на 

українських домотканих килимах [526, с. 253]. 

Живописне прописування І. Северина стає більш упевненим, мазок – 

фактурнішим, і ця вагомість живописної маси робить образ більш матеріальним і 

вмотивованим. Хоча І. Северин передає ілюзію глибини винятково через 

кольори, йому вдається створити переконливе враження простору й 

масштабності природного явища [526, с. 254]. Велич постає у звичайному та 

непоказному. Образ української природи складається фактично з двох кольорів 

– жовтого й блакитного, які в сучасного українця асоціюються із символікою 

національного прапора [526, с. 254]. Звісно, на початку 1900-х років у І. Северина 

це вийшло інстинктивно. Інтерпретація української природи тим і вражає сьогодні, 

бо понад століття тому художник уловив у краєвиді рідної землі саме ті барви, що 

асоціативно акумулюють емоційне відчуття України [526, с. 254]. 

Дослідження живописних пошуків І. Северина періоду 1905–1913 років 

дають підстави стверджувати, що поезія його постімпресіоністичних одкровень 

більшою мірою була пов’язана із жанром краєвиду. Окремі елементи сецесії 

почали проявлятися ще в етюдах 1906–1908 років: «У парку», «Краєвид з 

тополями», «Гірський краєвид», «Гірський пейзаж з хатами» (іл. Б 6.2.7), «Ескіз 

зимового краєвиду» (іл. Б 6.2.4). Двовимірне моделювання простору, 

декоративно-площинний дизайн, обмеження кольорів до локальних символічних 

означень – усе разом створює сецесійний образ-враження в стилі декоративного 

панно. Нові постімпресіоністичні образи І. Северина 1907–1913 років 
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користувалися пильною увагою критиків, про що свідчать численні публікації в 

тогочасній українській та іноземній пресі [64; 416; 481; 648; 649; 861–862; 978]. 

Набутий у Європі досвід допоміг розкрити потужний педагогічний потенціал 

українського митця, який упродовж 1925–1933 років викладав у Харківському 

художньому інституті [651, с. 370]. Постать І. Северина увійшла до кола видатних 

українських живописців, які вперше дебютували на міжнародній мистецькій 

арені на початку XX століття. На жаль, І. Северину не вдалося оминути трагічної 

долі своїх видатних колег. Наприкінці 1930-х років його педагогічна практика 

обірвалась: митця заарештували та заслали [650, с. 2736]. Проаналізовані праці 

І. Северина 1906–1913-х років належать до унікальних взірців українського 

постімпресіонізму доби модерну. 

 

6.3 Постімпресіоністичні пошуки у творчій практиці М. Бурачека другої і 

третьої декад XX століття20 

Дослідження краєвидів М. Бурачека показало, що у період 1910–1930-х років 

краєвиди живописця поступово збагачувалися новими засобами метафорично-

поетичного уподібнення, що відмежовували світогляд постімпресіоністів від 

натуралістичного бачення імпресіоністів [526, с. 255]. Повільний, майже 

двадцятилітній перехід М. Бурачека від натуралістичних засад імпресіонізму до 

формальних – постімпресіонізму почався приблизно наприкінці 1908 року, після 

завершення його занять у КАМ, і тривав до середини 1930-х років [526, с. 255]. 

Імпульсом для подальшого ствердження формальних засад хроматичного 

живопису, очевидно, стали подорожі М. Бурачека по Європі, здійснені у 

середині першої декади XX століття [391, с. 9].  

Серед постімпресіоністичних образів згаданого періоду можна 

виокремити низку ліричних краєвидів, у яких виразно розкрито поетичний бік 

природи: «Хата в Закопаному. Карпати» (1909, іл. Б 6.3.10), «Хати під скелями в 

 
20 У підрозділі 6.3 використані наші публікації: «Жанр краєвиду в творчості Миколи 

Бурачека» [499], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» [526, с. 255–265]. 
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Кам’янці-Подільському» (1929, іл. Б 6.3.13), «На річці» (1930) – усі з 

Харківського художнього музею; «Навесні» (1910), «Хата» (1916, іл. Б  6.3.11), – 

обидва із Запорізького художнього музею; «Клуні» (1916), «Межигір’я» (1918, 

іл. Б 6.3.5), «Пейзаж» (1922) – усі з фондів НХМУ. 

Хоча згадані сюжети створені безпосередньо на пленері, М. Бурачек наче 

зовсім не зважав на реальність. Його художньою метою стало відображення 

ліричних камертонів природи, що відгомоном озивалися невеличкими етюдами-

враженнями [526, с. 256]. Серед початкових постімпресіоністичних образів 

можна виокремити краєвид «Навесні» (1910), який за змістом і художньою 

формою принципово відрізняється від природи імпресіонізму. Метафорична 

назва образу, у поєднанні зі спрощеною до схематизму живописною манерою, 

демонструє, що конкретна реальність буття все менше приваблювала 

М. Бурачека [526, с. 256]. У центрі етюду змальовано молоде квітуче деревце. 

Формальна манера письма дозволяє лише здогадуватися, що на етюді зображено 

каштан з великими білими суцвіттями [526, с. 256]. У палітрі домінують яскраві 

насичені сині та зелені кольори, підкреслені ніжними фіолетовими відтінками. За 

всієї умовності барв їхня щільність створює враження глибокої предметності. У 

відтінках зеленого акумульовані уявлення М. Бурачека про символи життя та 

майбутнього, а відтінки синіх кольорів передають світ духовності [526, с. 256]. 

Такі мрійливо-поетичні образи народжувалися у творчій практиці М. Бурачека 

спорадично, як вірші в поетів – у момент несподіваного натхнення. Як ми 

зазначали раніше, сюжет з квітучим деревом перейшов у творчість 

М. Бурачека під впливом молодопольського тематичного репертуару, зокрема від 

творів Я. Станіславського [499, с. 100]. 

Опосередкований вплив Я. Станіславського відчутний у бурачекових 

сюжетах з водоймами. Краєвиди Дніпра в інтерпретації М. Бурачека, наприклад, 

«Дніпро здалеку» (1916) з фондів ЗОХМ; «Дніпро. Буря» (1918, іл. Б 4.6.14), 

«Дніпро» (1918), «Дніпро, хмари насуваються» (1934) – усі з НХМУ; 

«Причинна» (1940, іл. Б 4.6.12) зі збірки НМТШ, перегукуються з драматичними 

образами Дніпра пензля Я. Станіславського: «Лиман Дніпра» (1903) і 
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«Сапфіровий Дніпро» (1904) – обидві зі збірки НМК, «Дніпро під Києвом» (1900-

ті) з приватного зібрання [499, с. 99]. Аналізуючи дніпровські мотиви 

Я. Станіславського, Т. Добровольський зауважив: «В інших краєвидах 

відкриваються степові простори чи пологі береги звивистої, темно-синьої стрічки 

Дніпра, що зникає за горизонтом. Так немовби взаємодоповнюються мікро- й 

макрокосмічні елементи, особливо коли над вузькою смугою землі зринає 

склепіння небесного купола, створеного зазвичай з білих і сірих хмарин. Тихий 

літній небосхил іноді змінює свою консистенцію, звичайна блакить щезає, а небо 

закривають сріблясто-сірі хмари, що провіщають бурю, або тяжкі бурі хмарини 

вигадливих форм, що надають усьому творові темний похмурий колорит» [186, 

с. 157]. 

Опрацювання мотивів М. Бурачека на згадану тематику показало, що 

інтерпретація його сюжетів з Дніпром увібрала лірично-драматичне бачення 

Я. Станіславського. Проте український пейзажист значно віддалився від 

узуальних засад натуралізму, замінивши їх асоціативно-формальним 

живописним інструментарієм [526, с. 258]. Його інтерпретації образу Дніпра вже 

не обмежені конкретним поняттям «пейзаж». Взаємопроникненням відтінків, 

фактур і площин М. Бурачек намагався передати асоціативно-чуттєві переживання 

задля створення художньої метафори, а не етюду з натури (іл. Б  4.6.12) [526, с. 

258]. При цьому можна помітити, що напрям мазків і експресивний рух пензля 

набагато більше цікавили живописця, аніж бажання відтворити реальну природу, 

яка увійшла відлунням у серце, а не сприймалась очима. Чинник суб’єктивізму, 

коли власні враження стали домінантним рушієм творчості, став визначальним у 

наступному відході М. Бурачека від натуралізму. 

Ірраціональне бачення світу ще більше розкрилося в сюжетах М. Бурачека 

з небом і хмаринами, які за своєю природою є нематеріальними [526, с. 258]. Як 

згадує український пейзажист, одним з його улюблених сюжетів цього періоду 

було зображеання неба й хмарин: «Також дуже люблю я небо. Воно для мене є 

основою тональності всієї картини; воно мусить жити разом із землею, яка 

виступає на тлі його своїми формами, предметами, рослинами. Я б’юся над 
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небом, вишукую його тремтячі відтінки, величність хмар, прозорість і глибину 

неба» [214, с. 55]. Любов М. Бурачека до змалювання небесної стихії перейшла 

в його творчість, як й у творчість інших українських студентів КАМ, від 

Я. Станіславського (іл. Б  4.5.9) [526, с. 259]. «Улюбленим засобом у живописній 

практиці стала увага до неба з хмаринами, іноді такими ж матеріальними й 

важкими, як і земля, що було притаманним для школи Станіславського, яка 

багато увібрала з образності Рущиця і його романтичного культу явищ, що виник 

унаслідок взаємодії земної та повітряної стихій», – вказує Т. Добровольський 

(іл. Б  4.5.6) [186, с. 166]. Невеличкі пленерні етюди Я. Станіславського початку 

1900-х, наприклад, ті, що сьогодні зберігаються у фондах НХМУ, ‒ «Хмари», 

Сутінки», «Копиці», «Хати на березі річки», «Море і човен», «Кущі», «Пейзаж з 

річкою», «Залізничний роз’їзд», ‒ стали поштовхом для власних творчих 

інтерпретацій М. Бурачека, І. Северина й О. Новаківського [526, с. 259]. 

Образ хмарин стає центральним у роботах М. Бурачека «Перед бурею» (1912, 

іл. Б 6.3.7), «Остання хмара розсіяної бурі. Ставок у Комарівці» (1932) – із ХХМ і 

«Межигір’я» (1918, іл. Б  6.3.5), «Дніпро. Хмари насуваються» (1934) – із НХМУ. 

Проте очевидні зміни живописної структури в бік метафоричної мови 

постімпресіонізму найбільше виявляються в сюжетах «Перед бурею» та 

«Межигір’я» [526, с. 260]. У невеликому етюді «Перед бурею», використовуючи 

композиційну схему Я. Станіславського, М. Бурачек сконцентрував увагу на 

формально-символічних властивостях кольорів, що змінило загальний 

живописний зміст картини [526, с. 260]. Насичені формальні відтінки барв 

створюють поетичний образ-враження, і в цій новій узагальненій неореальності 

вже нічого не нагадує про Я. Станіславського [499, с. 99]. 

Центральним образом сюжету М. Бурачека «Перед бурею» (іл. Б 6.3.7) є 

житнє поле, яке на лінії обрію плавно переходить у безмежний блакитний 

небокрай. М. Бурачек свідомо вдається до художнього синтезу, абсорбуючи в 

єдине ціле сюжет Я. Станіславського та ванґоґівську живописну манеру [526, с. 

260]. Рефлексії французького постімпресіоніста виявляються в живописно-

експресивній манері накладання фарб, уривчастих ударах звивистих мазків, 
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нестримному бажанні висловити через колір велич внутрішнього життя природи, 

у прагненні передати її стихійну динаміку, беззахисність і драматизм [526, с. 260]. 

Аналізуючи синтетизм В. ван Ґоґа, В. Гофманн звернув увагу на прагнення 

постімпресіоніста «одухотворити» краєвид і вдихнути в написаний ландшафт ті 

самі почуття, які переживає душа людини. При цьому, на думку 

мистецтвознавця, В. ван Ґоґ прагнув «висловити інтуїтивне відчуття життєвого 

протиборства» [770, с. 222–223]. 

Аналогічне драматичне враження протиборства стихій наявне в згаданому 

краєвиді М. Бурачека «Перед бурею» (іл. Б 6.3.7) [526, с. 260]. В. Гофманн 

порівняв творчі наміри французького постімпресіоніста з філософським 

баченням А. Шопенгауера, позаяк, на думку німецького філософа, у 

найпростіших речах Господь відкриває людині речі піднесені: «У цьому 

твердженні філософська теза Шопенгауера про те, що у всесвіті не відбувається 

нічого, що не мало б поглибленого змісту, що узагальнюється до всеосяжного 

пантеїзму, який Вільям Блейк охарактеризував прекрасними словами: “Усе живе 

є святість”» [770, с. 223]. Тож у пошуках власного живописного синтетизму 

М. Бурачек опосередковано долучився до ірраціональних ідей про 

одухотворення природи.  

У краєвиді «Межигір’я» (1918, іл. Б 6.3.5), створеному через шість років 

після сюжету «Перед бурею», рефлексії від живописної системи В. ван Ґоґа 

стають більш очевидними. У свою інтерпретацію природи М. Бурачек починає 

вкладати метафоричний зміст, підкреслюючи, що зовнішній вигляд речей є лише 

оболонкою для невидимого внутрішнього життя [526, с. 260]. Пристрасне 

переживання емпіричного враження від побаченого повністю захопило 

М. Бурачека й почало дедалі більше нагадувати настроєві стани В. ваг Ґоґа, для 

якого, за визначенням В. Гофманна, «мистецтво стало квінтесенцією життя» 

( іл. Б 6.2.10) [770, с. 225]. Подібно до французького постімпресіоніста, М. Бурачек 

безоглядно поринає у власне переживання природи задля можливості вихлюпнути 

емоції назовні ( іл. Б 6.3.5) [526, с. 260]. Темпераментні удари пензля говорять про 
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те, що М. Бурачек працював над етюдом «Межигір’я» з непідробним запалом 

[499, с. 99]. 

Палітру побудовано через селекцію спектральних кольорів, у яких починають 

домінувати зелені й сині відтінки [196, с. 35–36]. У сюжетах 1910–1920-х років 

М. Бурачек виокремлює ці два кольори, що символізували енергію життя. 

Перевагу суб’єктивного враження над об’єктивними реаліями буття митець 

втілює, оптимізуючи формально-живописне начало, що починає домінувати над 

натурою. Нове розуміння мистецтва виявляється не лише за рахунок залучення 

неприродно яскравих кольорів, але й через живописну модуляцію поверхні. 

Нехтуючи академічними правилами живопису, М. Бурачек прописує всі елементи 

краєвиду «Межигір’я» однаковими декоративно-фактурними мазками, незважаючи 

на природну легкість хмаринки або ж на безумовну вагомість рясної трави 

( іл. Б 6.3.5). У такий спосіб локальний мазок фарби стає основним елементом 

формотворення, який «виліплює» орнаментально-живописний «килим» полотна 

[499, с. 99]. Стихійна динаміка колірних нашарувань та об’ємна структура мазка в 

картинах М. Бурачека дедалі більше нагадують експресивний почерк В. ван Ґоґа. 

Практичні зміни живописної мови свідчать про те, що в цей період М. Бурачек 

почав застосовувати на практиці досвід, набутий під час паризького студіювання 

у французького постімпресіоніста П. Серюзьє [391, с. 9], який 1888 року 

навчався в П. Ґоґена та 1890-го став одним із засновників групи «Набі» [925, 

с. 32–39]. 

Ще більших перетворень у бік художніх узагальнень постімпресіонізму 

зазнали образи М. Бурачека з мотивом соняшників і будяків, створених у період 

1913–1936 років [499, с. 99]. Збільшенню метафоричних характеристик 

протегувала фронтальна переоцінка окремих елементів краєвиду, які приблизно 

упродовж 1913–1914 років художник почав інтерпретувати у вигляді узагальнених 

символів української природи. Назва етюду М. Бурачека «На городі» (іл. Б 6.3.3), 

а також певна подібність композиції свідчать про те, що робота була створена 

під враженням від сюжетів Я. Станіславського «Соняшники і хати» (іл. Б 6.3.1), 

«Соняшники на городі. С. Попівка в Україні» (1905) – обидва зі збірки НМК. 
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Присутність у згаданому етюді М. Бурачека капустяного поля, прописаного 

специфічними відтінками з палітри Я. Станіславського, наводить на думку про 

творчу абсорбцію ще одного сюжету польського імпресіоніста, який називається 

«Поле капусти» (1990-ті, іл. Б 6.3.2) і зберігається у ЛНГ [499, с. 99]. 

Можна припустити, що М. Бурачек побіжно синтезував враження від 

декількох сюжетів Я. Станіславського, на базі яких було створено власний 

художній образ [499, с. 99]. Пленерний досвід Я. Станіславського М. Бурачек 

переробив у плані живописного візерунка барв, у якому відсутні тривимірні 

об’єми та перспектива. Натомість враження просторової глибини живописець 

передає винятково градацією кольорів [499, с. 99]. Працюючи на пленері, під 

дією стихійної природи, М. Бурачек не ставив за мету документально повторити 

емпіричне довкілля. Силою творчої уяви живописець прагнув перетворити 

враження від натури на узагальнений метафоричний образ-враження. Ці зміни у 

його творчій практиці помітив В. Абліцов [2, с. 54–62]. Аналогічне ставлення до 

природного мотиву було показовим для постімпресіоністів [500, с. 59–63]. 

У центрі композиції М. Бурачек розташовує соняшник з важким схиленим 

додолу суцвіттям. Схематичне моделювання об’ємів відбувається шляхом 

диференціації відтінків ніжно-оливкового кольору в освітлених зонах соняшника 

та насичених чистих зелених у місці тіняви [499, с. 100]. Цими зеленкавими 

відтінками М. Бурачек прописує стеблину соняшника й тло городу. Мазки однієї 

тональності переплітаються поміж собою, відрізняючись тільки відтінком, 

руйнуючи враження просторової перспективи [499, с. 100]. Моделювання краєвиду 

на другому плані змальовано яскравими смарагдовими відтінками. Усі деталі 

композиції «На городі» (іл. Б 6.3.3), наче корінням, переплітаються ритмом 

динамічних мазків і вузлуватими ударами пензля, створюючи враження 

органічного цілого [499, с. 100]. Використаний М. Бурачеком прийом візуально 

нагадує понт-авенський клуазонізм [875, с. 17–25]. Аналізуючи аналогічний 

засіб відтворення в практиці художників групи «Набі», авторитетний 

французький мистецтвознавець М. Дюпеті відзначає: «Такий метод дозволяв 
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художникам досягати якісно іншого синтезу лінії та плями, не копіювати натуру, а 

перетворювати її силою художньої фантазії» [75, с. 7]. 

Як відомо, у своїх етюдах 1890–1900-х років Я. Станіславський намагався 

передати враження від атмосфери (іл. Б 4.6.8, Б 6.2.1) [19, с. 8]. У його палітрі 

переважали вохристі, золотаві, коричнево-умбристі тони, що з’являються в природі 

в період дозрівання соняшників у серпні – вересні. Як відзначають дослідники, 

для кращого передавання атмосферних ефектів польський живописець витрачав 

чимало лаку [90, с. 17–25]. На відміну від Я. Станіславського, М. Бурачек почав 

вживати формальні відтінки, яких не існує в природі. Палітра М. Бурачека не 

просто яскравіша, вона складається з умовних синтетичних барв, які 

відтворюють природу не адекватно, а вигадано, у формальний спосіб (іл. Б 6.3.7). 

Такий прийом употужнював враження декоративності, святковості та 

неприродної казковості [499, с. 100]. Сюжет переставав бути буденним. Можна 

також помітити, що український пейзажист фактично не користувався лаком для 

олійних фарб. Його етюди, написані переважно на картоні, мають тьмяну колірну 

поверхню, збагачену різнофактурним моделюванням пензля та 

прошкрябуваннями поверх олійного нашарування зворотним кінцем пензля 

(іл. Б 6.3.5). Згаданий почерк живописного накладання фарб створював допоміжний 

декоративний ефект візерунчастості фактур, посилюючи формальний бік живопису 

[499, с. 100]. 

У сюжетах М. Бурачека з будяками помітна тенденція до чергового ущільнення 

змісту. Композицію побудовано на виокремленні головного елемента краєвиду – 

будяка. Образ рослини художник інтерпретує як метафору самотності. Спектральна 

селекція барв базується на улюблених кольорах М. Бурачека – зеленому та блакитному. 

Однак у цьому сюжеті такі фарби набувають сентиментально-ліричного тлумачення 

[499, с. 100]. В етюді М. Бурачека «Будяки» (1928, іл. Б 4.5.8) знов-таки відчутна 

знервовано-вразлива харизматичність В. ван Ґоґа. Як відзначає В. Гофманн, уникаючи 

схематизму, В. ван Ґоґ зневажав стадію завершених форм (іл. Б 4.5.3) [770, с. 227]. 

Динамічна натура М. Бурачека, імовірно, теж не сприймала стильових 

«заготовок», які призводили до елімінування художнього почерку та його 
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подальшої змертвілої канонізації [499, с. 100]. Щомиті відкритий для нових 

емоційних почувань, М. Бурачек інстинктивно тягнувся до імпульсивного та 

завжди нового психографічного вияву вражень на полотні (іл. Б 4.5.7–4.5.9, 

Б 4.6.4–4.6.6) [499, с. 100]. 

Дослідження краєвидів М. Бурачека 1906–1930-х років дало змогу підсумувати, 

що в результаті невпинного самовдосконалення український пейзажист зміг подолати 

сформовану тенденційність польського середовища межі XIX – XX століть [499, с. 

100]. У пошуках власного шляху український митець прагнув створити відмінну 

від природи опоетизовану неореальність, що передавала невидимий зовні 

позачасовий стан речей (іл. Б 6.3.7–6.3.15). Осягненню постімпресіоністичного 

живопису український колорист присвятив не одне десятиліття, пройшовши етапи 

пленеризму й імпресіонізму. Важливим чинником мистецького ствердження 

М. Бурачека був його безпосередній контакт з послідовниками французького 

постімпресіонізму М. Дені та П. Серюзьє в Академії П. Рансона [391, с. 9]. 

Багатопланова творча діяльність М. Бурачека репрезентує окремий рубікон 

національного українського постімпресіонізму довоєнного періоду. 

 

6.4 Рефлексії сезаннізму в практиці А. Маневича 1916–1927 років21  

Після лондонської виставки, яку організував наприкінці 1911 року Р. Фрай у 

галереї Ґрафтон [1260, с. 192], мистецтво французьких постімпресіоністів стало 

широковідомим поза межами Франції, форсувавши моду на сезаннізм у 

мистецьких колах Російської імперії 1910–1920-х років [597, с. 159]. Незрозуміле 

публіці формальне бачення П. Сезанна, яке за життя автора викликало чимало 

нарікань, художники почали активно вивчати та впроваджувати у власну 

практику (іл. Б 6.4.2–6.4.3) [107, с. 99, 140]. У першій декаді XX століття 

послідовники творчості П. Сезанна започаткували тенденцію, що дістала назву 
 

21 У підрозділі 6.4 використані наші публікації: «Мотив з деревом в краєвидах Абрама 
Маневича із збірки Національного художнього музею України» [516], «На перехресті 
модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму» [518, с. 35-37], 
«Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» [526, с. 269–279], «Key Cezannism 
images in the New York practice of Abram Manevich 1921–1927» [970]. 
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«сезаннізм» [970, с. 295]. У зв’язку із цим виняткову цінність набули поради 

П. Сезанна, викладені у листах до Е. Бернара, що стали теоретичним обґрунтуванням 

його практичних підходів [877, с. 264]. 

Послідовники сезаннізму не фіксували натуру, а вивчали її внутрішню 

природу, щоби створити узагальнений образ-враження, який передавав би 

суб’єктивне сприйняття явища, а не реальний епізод реальності (іл. Б 6.4.1). При 

цьому вони використовували теоретичні поради П. Сезанна про переосмислення 

реальної форми предметів за допомогою найпростіших геометричних фігур: 

сфери, циліндра, конуса [653, с. 266]. Засади сезаннізму впроваджували через 

рисунок, колір і контрасти. При цьому колір став основоположним засобом 

формотворення: через нього митці передавали загальні уявлення про простір, 

перспективу та символічний зміст (іл. Б 6.4.4–6.4.5). Ірраціональні ідеї П. Сезанна 

про «чисте» некомерційне мистецтво піднесли його творчі погляди до масштабів 

філософських ідей епохи. Як довела сучасна наука, мультивекторний потенціал 

сезаннізму став джерелом для розвою новітніх мистецьких тенденцій, справивши 

враження на творчість конкретних митців [1124, с. 7–10]. 

Принцип площинно-декоративного моделювання хроматичних зон вплинув 

на творчу практику А. Матісса, А. Марке, Ж. Руо, А. Дерена, які впродовж 1904–

1908 років ґенерували фовізм. Аналітично-конструктивний підхід до вивчення 

предметного довкілля розвинули в кубізмі Ж. Брак, П. Пікассо, Ф. Леже, 

Ж. Метценже, Х. Ґріс. Започатковані П. Сезанном ідеї формального конструювання 

живописної площини та простору були розвинуті в «супрематизмі» К. Малевича, 

еволюційно позначившись на поглядах дизайнерів нового покоління [551, с. 26–

29]. Практичні поради П. Сезанна, викладені у його листах, спричинили безповоротне 

реформування європейської школи живопису XX століття [653; 877]. У колі 

українських наступників постімпресіонізму через етап сезаннізму пройшли 

А. Маневич, Ф. Кричевський і А.  Ерделі. 

Тогочасній популярності сезаннізму в образотворчому мистецтві Російської 

імперії посприяв процес зовнішньокультурних інтервенцій межі XIX – XX століть, 

що протистояв провінційним смакам міщанської публіки. Нові видання та створені 



295 
 
при них товариства художників почали впроваджувати альтернативні погляди на 

віджилі засади академізму, реалізму й натуралізму. Серед ініціаторів згаданого 

процесу науковці виділяють, як правило, діяльність: журналу «Мир искусства» 

й товариства художників при ньому (1898–1927); угруповання «Голубая Роза» 

(1907); виставки видання «Золотое Руно» (1906–1909), де можна було порівняти 

новітні місцеві та західні мистецькі тенденції; товариства «Бубновий валет» (1910–

1925), творча програма якого акумулювала ідеї сезаннізму [977, с. 295]. 

На початку 1910-х років у Москві фактично повністю склалися дві великі 

приватні збірки аванґардного західноєвропейського мистецтва – І. Морозова [387] 

і С. Щукіна [571]. Як зазначав російський критик Я. Тугенхольд, з 1909 року 

відвідувачі могли вільно ознайомитися з мистецтвом французьких живописців 

1860–1900-х років у будинку Щукіних на Великому Знам’янському провулку № 8 

[731, с. 6–7]. Фотографії окремих залів зібрання дає змогу відчути насиченість і 

просвітницьку відкритість домашніх галерей С. Щукіна, у яких на огляд публіки 

було виставлено 225 картин, серед яких чотири – «Ван Ґоґа», вісім – «Сезаннів», 

шістнадцять – «Ґоґенів», тридцять сім – «Матіссів», сорок – «Пікассо» (іл. А 52–

54) [1107]. Масштабна збірка С. Щукіна дала змогу місцевим художникам 

ознайомитися з новітніми тенденції ар нуво, не перетинаючи кордонів Росії. 

Після державної націоналізації мистецьких збірок 1917 року на підставі 

подальшого об’єднання щукінської та морозівської колекцій 1923 року було 

створено Державний музей нового західного мистецтва (іл. А 55–60) [1044]. 

Через геополітичну роз’єднаність українських територій знайомство 

українських колористів із сезаннізмом відбувалося в неоднакових 

соціокультурних середовищах, що формувало різне враження про мистецтво 

французького художника. Наприклад, перше зацікавлення сезаннізмом в А. Маневича 

почалося в передреволюційний період, коли він перебував у Москві та Петрограді 

[970, с. 296]. У ДАФ № 28 НХМУ збереглось чимало матеріалів (іл. А 78–80), у 

яких висвітлено проведення його персональної виставки в Художньому бюро 

Н. Добичіної (24.01–21.02.1916) [1359–1365]. У той час А. Маневич перебував у 

перехідному стані від імпресіоністичного натуралізму до хроматичного 
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формалізму. Тому він сприйняв ідеї раннього сезаннізму, у яких засоби динамічної 

експресії ще конкурували з властивостями хроматичної конструктивності. Пізніше, 

1921 року, після вимушеної еміграції до США, зацікавленість А. Маневича 

сезаннізмом розкрилася з новою силою в краєвидах нью-йоркського періоду 

1921–1927 років (іл. А 82–83) [970, с. 296]. У шуканнях цього часу творчі підходи 

художника еволюціонували до фази зрілого сезаннізму, у якому хроматична 

поверхня стала органічним предметним цілим. 

Федір Кричевський звернув увагу на тенденцію сезаннізму одразу після 

проведення московської виставки «Поль Сезанн – Вінсент ван Ґоґ» у залах 

ДМНЗМ 1926 року (іл. А 58–60) [518, с. 36]. У його жіночих портретах 1926–1931 

років позначилися рефлексії формального хроматичного конструювання, властиві 

фазі зрілого сезаннізму (іл. А 59) [539, с. 59]. У практиці А. Ерделі інтерес до 

сезаннізму формувався перед Другою світовою війною в період 1930-х – 1940-х 

років. У той період завоювання сезаннізму фронтально перероджувалися у фовізм. 

Сприйнявши оновлені часом проєкції сезаннізму, ерделівські шукання нерідко 

межували з інтересами фовістів, а іноді набували ознак відвертого фовізму. 

Тенденції сезаннізму в практиці А. Ерделі найвиразніше реалізувалися в жанрах 

натюрморту та краєвиду [526, с. 84–87]. 

Природа сезаннізму здійснювалася безпосередньо засобами синтезу. Саме 

імпресіоністи уперше застосували взаємопроникнення об’єктивних емпіричних 

вражень із суб’єктивним сприйняттям кольорів (імпресією) [518, с. 16]. Тому 

імпресіоністичні навички стали тим неминучим досвідом, без якого неможливо 

було рухатися далі в напрямі формального живопису. В окремих випадках імпресія 

починала домінувати над реальними враженнями художника, зміцнюючи суб’єктивізм, 

що спонукало до впровадження формальних неакадемічних засобів візуалізації. 

За описаним сценарієм, який сьогодні вважають класичним, відбувалося творче 

становлення художників «Бубнового валета»: І. Машкова, О. Купріна, Р. Фалька 

й В. Рождественського, яких 1910 року відрахували за «лівизну» і «бунтарство» 

з Московського училища живопису, скульптури та зодчества (МУЖСЗ) [123]. 
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Коментуючи цей випадок декадентства, тогочасний директор Третьяковської 

галереї О. Щусєв писав: «Бунтарством деякі керівники школи (за винятком 

В. Сєрова та К. Коровіна) офіційно вважали “імпресіонізм” і наслідування новітніх 

французьких тенденцій, незважаючи на те, що в російському живописі він давно 

дістав численних і знаних лідерів. Треба думати, що за зовнішнім “імпресіонізмом” 

приховувалися нові ідеї та принципи, що розходилися з педагогічними канонами 

й традиціями, які керівники Московської школи вважали непорушними» [131, с. 2]. 

Ті самі «приховані нові ідеї та принципи», які О. Щусєв помітив у творчості 

російських аванґардистів, з часом позначилися в практиці українських митців 

А. Маневича та Ф. Кричевського. Творче формування цих, абсолютно не схожих 

за темпераментом колористів насправді мало спільну точку перетину, позаяк 

адаптація імпресіонізму відбувалася в їхньому досвіді в нерозривному 

синтезі з орнаментальною сецесією [518, с. 16–18]. Взаємопроникнення інтересів 

імпресіонізму й сецесії зумовило в згаданих колористів скерованість до живописного 

декоративізму (іл. Б 4.2.7–4.2.8, Б 4.3.1–4.3.4). З плином часу романтичне захоплення 

А. Маневича декоративно-орнаментальним потенціалом мюнхенської сецесії пішло на 

спад. Аналогічне захоплення Ф. Кричевського віденською сецесією змінилося 

увагою до конструктивних потенцій сезаннізму [526, с. 269]. Поступова адаптація 

українських колористів до послідовно-хронологічних етапів поширення сезаннізму 

вказує на відповідність загальноєвропейським мистецьким процесам. 

Після резонансної виставки А. Маневича в паризькій галереї Дюран-Рюеля 

(26.02–13.03.1913) [1353–1358] його творчість стала популярною на місцевому 

артринку. Авторитетна петроградська галеристка Н. Добичіна, яка мала власне 

Художнє бюро на Марсовому полі № 7, запросила А. Маневича провести його 

персональну виставку взимку 1916 року (іл. А 78) [1359–1360]. Тож творче 

визнання А. Маневича відбувалося напередодні революції 1917 року в Петрограді 

та Москві, що були культурними й індустріальними столицями Російської 

імперії. За висновками науковців, в атмосфері цих пролетарських мегаполісів 

найпродуктивніше адаптувалися революційні ідеї сезаннізму, у яких сучасники 

відчули потенційну силу демократичної масової культури [597, с. 160–162]. 
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У московських етюдах 1916 року «Дахи Москви», «Фабричний квартал 

Москви» та «Москва» А. Маневич заклав підґрунтя для стильових перетворень 

у бік формального структурованого живопису (іл. Б 6.4.1) [970, с. 296]. При 

відтворенні всіх елементів композиції ‒ будинків, дахів, неба та дерев – 

А. Маневич однаково розподіляв світлотіні. Цей формальний засіб сприяв тому, що 

змальовані предмети на площині мали вигляд двовимірного хроматичного 

візерунка (іл. Б 6.4.4) [970, с. 296]. Міські краєвиди художника створюють 

враження умовної символічної предметності, відтвореної схематичною побудовою 

мас. Насичені відтінки барв прописані розмежованими ділянками, кольори 

стають напруженими й експресивно-знервованими [970, с. 296]. 

У новій стильовій манері А. Маневича помітні точки перетину з творчою 

програмою товариства «Бубновий валет», яке в тому самому 1916 році провело 

фінальну виставку: «[…] для художників “Бубнового валета” Сезанн слугував 

дороговказом, наче зірка. […] У своїх формальних пошуках “Бубновий валет” не 

наслідував тих абстрагованих висновків із сезаннізму, до яких зрештою прийшли 

“кубісти”, “футуристи” і “супрематисти”. […] Дозволяючи собі певні деформації 

природи, вони не поривали зв’язку з реальним світом, натурою. Натуру вони 

вважали базою для своєї творчості», – відзначає О. Щусєв [131, с. 7–8]. Визначені 

художниками «Бубнового валета» естетичні орієнтири були близькі тогочасним 

поглядам А. Маневича, який ніколи не поривав з натурою, а лише інтерпретував 

її по-своєму (іл. Б 6.4.4) [970, с. 296]. Природа надихала українського пейзажиста як 

феномен, що не потребує зайвих аргументів. У другій половині 1916 року, коли 

А. Маневич опинився в горнилі мистецької вседозволеності, він не відмовився від 

визначених раніше творчих координат [970, с. 296]. 

Оновлена живописно-структурна пластика втілилася в краєвидах «Містечко» 

(1917) і «Провінція» (1917–1919, іл. Б 6.4.4) – обидві зі збірки НХМУ. У цих 

міських панорамах А. Маневичу вдалося передати стан передреволюційного 

драматичного фатуму: ніби художник передчував неминучий соціальний колапс, 

що назавжди змінить майбутнє [970, с. 296]. Враження знервованої надривності 

однаково гостро проявляється в усіх московських сюжетах: і в тих, що створені 
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в індустріальних зонах, і в тих, що були написані поза містом [970, с. 296]. 

Потрапивши в масштабну динамічну інфраструктуру сучасних заводів, фабрик і 

міського транспорту після затишного провінційного життя в Україні, 

А. Маневич відчув агресивність урбаністичного середовища (іл. Б 6.4.1) [970, с. 

296]. Пережитий соціокультурний стрес став поштовхом для впровадження 

більш конструктивних засад формотворення [970, с. 296]. Сам час і нова 

індустріальна доба зробили мистецтво П. Сезанна актуальним. Формально-

типізовані засади сезаннівської візуалізації втілювали дух тиражної масової 

безликості (іл. Б 6.4.2–6.4.3). Інтимно-ліричне споглядання попередніх епох більше 

не відповідало ритмам і новим динамічним стандартам життя [970, с. 296]. 

Щодо невловимих камертонів творчої свідомості А. Маневича, то саме 

зовнішні умови й місцева атмосфера були тими чинниками, що визначали художній 

зміст його краєвидів (іл. Б 4.2.6–4.2.7) [970, с. 296]. Науковці помітили, що 

географічна специфіка ландшафту передає його національну неповторність [22, 

с. 6]. Краєвиди, які створив А. Маневич у різних частинах світу впродовж 1906–

1936 років, є переконливим доказом цієї наукової гіпотези [970, с. 296]. Затишно-

провінційна атмосфера України межі XIX – XX століть була для митця органічною. 

Відчуття душевного комфорту дозволяло передати враження первинної краси, не 

зіпсованої індустріалізацією [970, с. 296]. Серед незабудованих перелісків 

Київщини небо здавалося вищим, а струмок – синішим (іл. Б 4.2.5). Коли на 

світанку А. Маневич виходив на пленер, він, очевидно, почувався першою людиною 

на планеті Земля [970, с. 296]. Спостерігаючи, як природа прокидається від сну, 

пейзажист ставав причетним до її таїнств. Українські етюди митця сповнені 

інтимним ліризмом. Невипадково в образах «Симфонія весни» (1912, іл. Б 4.2.6), 

«Міський пейзаж» (1914, іл. Б 4.2.8), «Весна на Куренівці» (1914, іл. Б 4.2.7) 

живописцеві вдалося відтворити виняткове замилування природою рідного 

краю, яке за силою створеного враження межує зі станом евфонії [970, с. 296]. 

Зовсім інші емоції викликають у глядача живописні образи, створені в 

урбаністичній атмосфері Москви, Петрограда, Нью-Йорка та Пітсбурґа, де, 

перетворившись на контрастні дисонанси, барви продукують стихію 
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індустріальних «джунглів» (іл. Б 6.4.1, Б 6.4.6) [970, с. 296]. Зміна неквапливого 

провінційного укладу українського життя на столичні ритми індустріального 

середовища одразу позначилася на творчості А. Маневича через трансформацію 

живописної архітектоніки [970, с. 296]. Після еміграції до США 1921 року 

живописний стиль А. Маневича зовсім змінився. Ілюзії молодості, пов’язані з 

ліричним відчуттям української природи, безповоротно розтанули в атмосфері 

індустріальних темпів Америки. Творче піднесення, що втілювалося на 

батьківщині в стихію емоційних імпресіоністичних спалахів-вражень, поступилося 

місцем зваженому раціональному конструктивному стилю (іл. Б 6.4.6) [970, с. 296]. 

У зрілій творчості А. Маневич звернувся до звичайних сюжетів, у яких 

відкрив творчу рівновагу та спокій (іл. Б 6.4.12). Прагнення збалансувати колір, 

світло й форму позначилося на черговій трансформації живописного стилю [970, с. 

297]. В імпресіоністичних етюдах 1910-х років, у яких А. Маневич тільки-но опанував 

закономірності спектральної палітри, головним інструментом живописного алфавіту 

був фактурний мазок, яким митець прорисовував полотно [516, с. 237–240]. Така 

своєрідна манера нагадувала неповторний ванґоґівський почерк. У зрілий період 

творчості 1920–1930-х років описаний метод накладання фарб змінився на 

структуроване моделювання хроматичних площин, що нагадувало сезаннівській 

стиль розтушування (іл. Б 6.4.6) [970, с. 297]. 

Нововведене моделювання хроматичних зон дозволило А. Маневичу 

зосередитися на конструктивних особливостях натури й передавати враження об’єму 

та просторової глибини лише кольорами [970, с. 297]. Як відзначають дослідники 

творчості П. Сезанна, аналогічним формальним прийомом французький 

постімпресіоніст почав користуватися в період 1885–1890-х років [874, с. 64; 890, 

с. 80]. У тогочасному зацікавленні А. Маневича щільністю матерії проблеми 

повітряної атмосфери відступили на другий план, а згодом і зовсім зникли 

(іл. Б 6.4.12) [970, с. 297]. Увага до співвідношення між об’ємом і простором 

створила передумови для синтезованого переосмислення краєвиду, що почав 

усвідомлюватися у вимірі позачасових поетичних метафор постімпресіонізму 

[970, с. 297]. Серед творчих пошуків нью-йоркського періоду 1921–1927 років, у 
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яких виразно розкрилася тенденція сезаннізму, варто виокремити три етапні праці: 

«Сільський краєвид навесні» (1921, іл. Б 6.4.12) з приватної збірки, «Будинки в 

Бронксі. Нью-Йорк» (1926–1927, іл. Б 6.4.6) та «Осінь. Парк» (1926–1928, 

іл. Б 6.4.13) – обидва твори з фондів НХМУ. Розгляд цих образів дає змогу послідовно 

простежити логіку стильових перетворень у напрямі А. Маневича до формального 

живопису [970, с. 297]. 

Перехід від мінливих алгоритмів імпресіонізму до розуміння сталого 

нерозривного взаємозв’язку світобудови, започаткований у творчості постімпресіоністів, 

окреслився в етюді А. Маневича «Сільський краєвид навесні» (1921, іл. Б 6.4.12) [970, 

с. 297]. У роботі зображено дерево з перекрученим стовбуром на тлі переліску. Як 

відомо з літературних джерел, подібний мотив неодноразово відтворював 

П. Сезанн у краєвидах 1880–1890-х років [950, с. 197–198]. Нові живописні 

завдання, які А. Маневич поставив у етюді «Сільський краєвид навесні», залишили 

позаду ілюзорне імпресіоністичне споглядання [970, с. 297]. Митець почав 

використовувати колір не задля відтворення примхливих світлових ефектів, а як 

живописний інструмент, що конструктивно «ліпив» форму [970, с. 297]. 

Фрагмент дерева митець відтворював не як домінанту сюжету, а як 

формальну деталь композиції (іл. Б 6.4.12) [970, с. 297]. Подібне концептуальне 

бачення було властиве зрілому П. Сезанну 1890-х (іл. Б 6.4.8–6.4.11). «Сюжет 

цікавив його набагато менше, аніж хроматичне звучання барв, і тому краще за все 

він почувався в тих випадках, коли сюжет не заслуговував на увагу», – зазначає 

Л. Вентурі [77, с. 69]. Нівелювання центрального образу дало змогу П. Сезаннові 

створити загальне типізоване враження про природний стан, на відміну від хвилинного 

імпресіоністичного погляду, що вихоплював тимчасовий епізод реальності 

(іл. Б 6.4.8–6.4.9) [970, с. 297]. Хоча прикмети нового стилю тільки-но 

формувалися в згаданому краєвиді А. Маневича, живописно-пластичне 

конструювання митець здійснював уже на підставі формальних засобів, котрі 

підкреслювали загальну рівновагу та стан позачасової збалансованості всіх сил 

композиції. Злиття кольору й форми розкривало динаміку життя всередині речей, 

а не тимчасові трансформації зовні [970, с. 298]. 
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На рефлексії сезаннізму вказують специфічні сезаннівські «сріблясті» відтінки, 

використані А. Маневичем в етюді «Сільський краєвид навесні» (іл. Б 6.4.12). У 

палітрі полотна переважають ультрамарин, кобальт зелений, вохра натуральна та 

чорна кістка палена [970, с. 298]. З листування Е. Бернара із П. Сезанном 

відомо, що в період 1880–1890-х років П. Сезанн послуговувався подібними 

пігментами [653, с. 222–224]. Колірну масу А. Маневич накладає з невимушеною 

легкістю різноманітними нашаруваннями пензля, уже не прив’язаного до 

імпресіоністичного «ліплення» мазками (іл. Б 6.4.10). У згаданому етюді митцеві 

вдалося віднайти оптимальний баланс між взаємозв’язками хроматичних і 

тональних контрастів, через що пленерний мотив сприймається як завершений 

художній образ [970, с. 298]. 

Етапним твором на шляху опанування засад сезаннізму можна визначити 

міський краєвид «Будинки в Бронксі. Нью-Йорк» (іл. Б 6.4.6). Тут нова живописно-

пластична система переконливо виявилася в складній композиційній структурі. 

При моделюванні будинків і дахів А. Маневич скористався однаковим для всіх 

елементів схематичним розподілом світлотіні: зелених і темно-синіх на кам’яних 

стінах будинків та жовтих і бордових краплаків на дахах [970, с. 298]. Цей засіб 

дозволив художникові сконструювати цілісну архітектурну масу, що набула 

особливої матеріальної переконливості, контрастуючи з прозорим 

нематеріальним небом. А. Маневич уловив у творах П. Сезанна те спрощення та 

геометризацію форм, що слугували запорукою загальної живописної 

монументальності (іл. Б 6.4.7) [970, с. 298]. 

У краєвиді А. Маневича «Будинки в Бронксі. Нью-Йорк» перспективу змальовано 

з різних точок зору, що дало змогу українському пейзажистові створити формальне 

враження просторової глибини на площині. У згаданому етюді А. Маневича 

«Будинки в Бронксі. Нью-Йорк» рефлексії сезаннізму нарешті виявилися з боку 

метафорично-образного переосмислення образу (іл. Б 6.4.6). Вулицю з 

багатоповерховими кам’яними будинками митець інтерпретує як монолітний 

організм – урбаністичну «гору», сформовану з уніфікованих хроматичних 

структур [970, с. 298]. 
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Схожі асоціації викликає відомий образ гори Святої Вікторії пензля П. Сезанна, 

наприклад, у його етюді «Будинок у Провансі» (1885–1886, іл. Б 6.4.7) зі збірки 

Художнього музею Індіанаполіса. Тут колірне моделювання гори митець 

здійснював від темних до світлих кольорів [970, с. 298]. П. Сезанн прописував площини 

засобом хроматичних розтушувань. Схожий живописний ефект ми спостерігаємо 

в картині А. Маневича «Будинки в Бронксі. Нью-Йорк» (іл. Б 6.4.6) [970, с. 298]. 

При порівнянні нью-йоркського образу А. Маневича з його міськими краєвидами, 

створеними 1916 року в Москві (іл. Б 6.4.1,  Б 6.4.4), можна помітити стильову 

відмінність у накладанні фарб. Це підводить до думки, що в Америці А. Маневич 

почав безпосередньо вивчати твори П. Сезанна в музейних зібраннях [970, с. 298]. 

Фінальним твором, що підсумовує досвід сезаннізму в практиці А. Маневича, 

можна вважати декоративно-монументальне панно «Осінь. Парк» (іл. Б 6.13), що 

належить до шедеврів його зрілої творчості. Умовна стилізована живописна 

манера митця дає змогу припустити, що сюжет він створював просто з пам’яті 

[970, с. 298]. Про це свідчать схематичне спрощення рисунка й вибіркова селекція 

хроматичних барв, відтінки яких наповнені символічними натяками [970, с. 298]. 

Деталі композиції настільки узагальнені, що вигаданий ландшафт неможливо 

визначити конкретною дефініцією [516, с. 257]. Лише назва твору допомагає 

зрозуміти, що на картині зображено саме парк. Послуговуючись терміном 

французького критика С. Валері, краєвид-враження «Осінь. Парк» (іл. Б 6.4.13) 

можна визнати найвиразнішою художньою «параболою» А. Маневича [1355, с. 

1–2]. 

Вигадана А. Маневичем метафора осені виходить поза межі досвіду П. Сезанна, 

оскільки в сюжеті вже окреслюються наслідкові прикмети сезаннізму у вигляді 

зародків кубізму [970, с. 298]. Творча міфологія прагне віднайти універсальну 

мову магічних символічних натяків, завдяки яким можна візуально передати 

багатозначність буття. Увага А. Маневича сфокусована на розробленні цільного 

живописного стилю, що характеризується підпорядкуванням монументальних 

форм і декоративних ритмів [970, с. 298]. Живописне моделювання набуває 

виразних синтетичних ознак (іл. Б 6.4.13). При цьому А. Маневич 
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концентрується на пошуках універсального знакового еквівалента, у якому 

акумулюється образна сугестивність символу [516, с. 254]. Картина «Осінь. Парк» 

(іл. Б 6.4.13) написана завдяки світлотональній модуляції хроматичних зон – від 

темних відтінків до світлих. Форми прості й чіткі, справляють враження 

штучних, а не природних. Аналогічні формальні ознаки російські мистецтвознавці 

спостерігають у практиці художників «Бубнового валета». «Водночас вони 

[«валетівці»] ставили своїм завданням навмисне спрощення та грубість форм і 

зумовлену цим щільність кольору, чіткість ліній – усе те, що найбільше впадає у 

вічі в Сезанна», – коментує В. Лобанов [367, с. 62]. 

Барви А. Маневича модифікують простір за правилом «пазлів». При 

цьому в палітрі митця починають домінувати чисті локальні кольори, 

позбавлені нюансів (іл. Б 6.4.13). У створеному образі А. Маневич розкриває 

алгоритми формально-декоративного спрощення [211, с. 6–7]. Л. Вентурі аналізує 

подібні стильові зміни в зрілій творчості П. Сезанна 1890-х: «Тут очевидні 

декоративні тенденції, але декоративність ця, притаманна будь-якому 

розподіленню живописних елементів на площині картини, насправді не 

перешкоджає сприйняттю глибини, а навпаки, робить її по контрасту ще більш 

переконливою» [77, с. 74]. 

Можна відчути, що в процесі створення художньої метафори суб’єктивні 

асоціації А. Маневича починають домінувати над прозаїчною дійсністю й стають 

основним рушієм творчого процесу. Тож у сюжеті «Осінь. Парк» (іл. Б 6.4.13) 

чітко простежується тяжіння А. Маневича до ідеалізацій. Як відзначають 

науковці, ірраціональні ідеї та схильність до ідеалізацій були властиві 

постімпресіоністам, зокрема П. Сезанну [970, с. 298]. Першим, хто 1913 року 

помітив зорієнтованість А. Маневича до ідеалізацій, був паризький критик Ґ. Муре, 

який писав: «Природний мотив стає лише підґрунтям для подальшої творчої 

ідеалізації» [1354]. Такої самої думки дотримується О. Жбанкова: «Відійшовши 

від ілюзорності світобачення, художник занурюється у внутрішню сутність 

речей, розкриваючи їх глибинну енергію та зовнішню декоративну красу» [211, 

с. 6–7]. Бажання А. Маневича передати приховану нематеріальну сутність явищ 
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символічною мовою барв спричинило узагальнення та стилізацію природних 

форм [970, с. 298]. 

Тож нові завдання, які поставив перед собою художник, зумовили зміну 

його живописної пластики [970, с. 298]. В образі «Осінь. Парк» (іл. Б 6.4.13), 

створеному в Нью-Йорку, звичайний природний сюжет перетворився на 

позачасову казкову метафору, котра, імовірно, зародилася в пам’яті художника 

внаслідок ностальгічних спогадів про рідний Київ. Ірраціонально-ідеалістичний 

світогляд митця став продуктивним фундаментом, на якому розвинулися 

символічна мова кольорів і формальні синтетичні методи живопису. А. Маневич 

не просто ідеалізував природні мотиви – він відчував природу як живу 

одухотворену субстанцію (іл. Б 6.4.12) [970, с. 298]. Як ми зазначали раніше, 

пантеїстичне ставлення до довкілля перейшло в практику європейських 

художників модерну на тлі поширеної моди на японізм, що базувався на ідеях 

синтоїзму [548, с. 60–61]. 

У колі французьких постімпресіоністів учені виділяють постаті П. Сезанна 

і В. ван Ґоґа, на творчість яких виразно вплинули ідеї пантеїзму. Зокрема, 

З. Віхманн доводить, що В. ван Ґоґ ставився до дерев як до «живих» створінь 

[1013, с. 78], а Ф. Бурґер розкриває схильність до пантеїзму в практиці 

П. Сезанна [874, с. 58]. У колі фундаторів українського постімпресіонізму ми 

виявили схильність до пантеїзму в краєвидах А. Маневича, М. Бурачека й А. Ерделі. 

У творчості А. Маневича перші натяки на «одухотворення» природи з’явилися 

в період імпресіоністичної кризи та реалізувалися в образах картин «Симфонія 

весни» (1912, іл. Б 4.2.6) і «Весна на Куренівці» (1914, іл. Б 4.2.7), що є проміжною 

ланкою від імпресіонізмудо постімпресіонізму [516, с. 250]. Через десятиліття ця 

тенденція поновилася в образах зрілого сезаннізму 1925–1930-х років, зокрема в 

згаданому сюжеті «Осінь. Парк» (1925–1927, іл. Б 6.4.13) [970, с. 298]. 

Опрацювання прийомів живописної реорганізації А. Маневича 1921–

1927 років показало, що український колорист увів у власну практику низку 

підходів, що були властиві зрілій творчості П. Сезанна 1890-х років: формальне 

моделювання хроматичних площин; умовне уявлення про перспективу, простір і 
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глибину; площинно-декоративний розподіл елементів композиції; глобалізація 

образів природи до масштабів символічної метафори [970, с. 299]. 

Упровадження формальних підходів сезаннізму стало для А. Маневича 

тією рушійною силою, що оптимізувала його власну автохтонну потенцію. Наприклад, 

новостворений метафоричний образ індустріальної «гори», створений у 

краєвиді «Будинки в Бронксі. Нью-Йорк» (іл. Б 6.4.6), демонструє, на яку 

культурно-історичну дистанцію віддалився український пейзажист від французького 

«прототипу» кінця XIX століття у вигляді гори Сент-Віктуар на картинах П. Сезанна 

(іл. Б 6.4.7) [970, с. 299]. На шляху опанування природи синтезу А. Маневич 

творчо переосмислив та абсорбував засади сезаннізму. Стверджуючи підходи 

формального живопису у власній творчості, А. Маневич вивів українську традицію 

на рівень світового мистецтва XX століття. 

 

6.5 Творчі пошуки Ф. Кричевського 1926–1935 років: від сезаннізму до 

індивідуального синтетизму22 

Пізнавши природу синтезу мистецтв на початку другого десятиліття 

XX століття, наприкінці 1920-х років Ф. Кричевський продовжив пошуки нових 

засобів експресії. 1926 року в залах ДМНЗМ відкрилася виставка «Поль Сезанн – 

Вінсент ван Ґоґ» (іл. А 58–60), за результатами якої було видано каталог [1054]. 

Під враженням від московського проєкту Ф. Кричевський звернув особливу 

увагу на живопис П. Сезанна. «Портрет Н. П. Кричевської» (1926) зі збірки 

НХМУ та «Портрет Л. Морозової» (1931) із зібрання ДТГ є свідченням того, що 

у своєму творчому досвіді Ф. Кричевський не уник впливів сезаннізму [482, 

с. 54]. 

Безпосередній зацікавленості Ф. Кричевського сезаннізмом сприяли тогочасні 

історично-культурні передумови. Прогресивне французьке мистецтво зародилось 

 
22 У підрозділі 6.5 використані наші публікації: «Женский образ сквозь зазеркалье сезаннизма 
в практике Ф. Кричевського 1926–1931 гг.» [482], «На перехресті модерну: Федір Кричевський 
на шляху до постімпресіонізму» [518], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ 
століття»  [526, с. 279–301].  
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у кривавій боротьбі з монархією. Соціальні катаклізми 1917 року пробудили 

в суспільстві почуття революційно-романтичної спадкоємності, що 

активізувалась на новому історичному етапі. Як зазначає Н. Яворська, 1923 року 

в Московському державному університеті нарком освіти А. Луначарський виступив 

з доповіддю «Мистецтво і його новітні форми» [694, с. 43]. З текстів урядовця 

стає зрозумілим, що він усвідомлював «здорове» підґрунтя творчості П. Сезанна: 

«Його [Сезанна] великим завданням було, навпаки, створити відчуття 

матеріальних речей, тому що справжній живописець має виявляти могутність 

речей, істинно творити новий світ, який має стати кращим, аніж той, який ми 

бачимо» [382, с. 353]. 

2 листопада 1925 року А. Луначарський розповів про завдання мистецтва 

на зборах студентів і професорів Київського художнього інституту (КДХІ) [374]. 

Культурна політика посадовця ґрунтувалася на розумінні взаємозв’язку нового 

радянського мистецтва з мистецтвом Заходу та художньою освітою СРСР, що 

засвідчують публікації 1922–1926 років: «Революція і мистецтво» (1922) [380], 

«Російське мистецтво і Європа» (1922) [381], «Про художню освіту в СРСР» (1924) 

[378], «Мистецтво і комуністичне будівництво» (1925) [375], «Шляхи мистецтва. 

Вітальне слово на урочистому відкритті VII виставки АХРР “Революція, побут і 

праця”» (1925) [379], «Наше мистецтво і Захід» (1926) [377], «На шляху до розквіту 

нашого мистецтва (Центр мистецького життя переміщується в СРСР)» (1926) [376]. 

Після проведення згаданої виставки «Поль Сезанн – Вінсент ван Ґоґ» 

у радянському мистецтвознавстві помітно активізувалася увага до творчості 

П. Сезанна: 1934 року російською було видано спогади А. Воллара про 

П. Сезанна (іл. А 61–62) [107], 1935-го – монографію Н. Яворської «Сезанн» 

(іл. А 63–64) [843], протягом 1934–1939-х років – багатотомне видання «Майстри 

мистецтва про мистецтво» [394]. Утім просвітницькі ініціативи на теренах 

музейно-культурної діяльності, як і московська збірка ДМНЗМ, проіснували 

недовго ‒ доки не розпочалась урядова кампанія Й. Сталіна проти 

«низькопоклонства» перед Заходом [526, с. 280]. Відповідно до постанови Ради 

Міністрів СРСР від 6 березня 1948 року збірку ДМНЗМ ліквідували, а «найцінніші» 
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експонати музею розподілили в 15-денний термін між Державним музеєм 

образотворчих мистецтв (ДМОМ) імені Пушкіна і Державним Ермітажем 

(іл. А 50–51) [1442]. Знищенням музейної збірки керував Комітет у справах 

культури при Раді Міністрів СРСР в особах П. Лебедєва та П. Сисоєва [526, с. 

280]. Сучасні науковці ДМОМ імені Пушкіна, яким у спадок перейшла частина 

колекції ДМНЗМ, розробили за архівними документами й світлинами віртуальну 

реконструкцію залів ДМНЗМ 1910–1930-х років (іл. А 55–57). Відеофільм про 

Зал П. Сезанна в Другому відділенні ДМНЗМ (1923–1926) дає змогу сьогодні 

побачити картини П. Сезанна очима Ф. Кричевського (іл. А 58–60) [1044; 1435–

1439]. 

Композицію «Портрета Н. П. Кричевської» виконано в нехарактерній 

для Ф. Кричевського динамічній манері [526, с. 281]. Прагнучи віддалитися від 

банальних композиційних шаблонів, художник свідомо зрізав формат портрета 

над головою Наталії Павлівни і внизу картини. Жінка на полотні сидить на стільці в 

неприродно напруженій позі: голова й верхня частина торса енергійно звернені 

праворуч, а нижня частина фігури разом з ногами повернута ліворуч [482, с. 55]. 

Тримаючи лівою рукою важку книжку, жінка спирається на спинку стільця 

[526, с. 281]. Специфічні нюанси композиції «Портрета Н. П. Кричевської» 

дають можливість провести контроверсійні аналогії із сезаннівськими образами 

Марії-Ґортензії Фіке, відтвореними в картинах «Дама в блакитному» (1900-ті) і 

«Портрет пані Сезанн в оранжереї» (1891, іл. А 59) з колишньої збірки ДМНЗМ 

(1923–1948) [526, с. 281]. 

У монографії «Сезанн» (1935) Н. Яворська вказує: «[…] найулюбленішою 

позою, у якій Сезанн змальовує свою модель, є сидяча фігура […], що спирається 

однією рукою на якийсь предмет, завдяки чому виникає другий центр тяжіння і 

створюються дві силові лінії, які, своєю чергою, формують більш-менш правильний 

трикутник» [843, с. 49]. Зіставлення особливостей «Портрета Н. П. Кричевської» 

зі згаданими сезаннівськими портретами дало змогу виявити аналогії композиції: 

мотив жінки, яка сидить у кріслі з книжкою; обрізана вгорі й унизу постать; 

типаж жінки в специфічній об’ємній сукні; протиставлення об’ємних конструкцій 
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жіночого вбрання аскетичному вирішенню інтер’єру; композиційний центр 

тяжіння, що створює дві силові лінії, які формують фігуру трикутника із 

центральною вершиною над головою Н. П. Кричевської [526, с. 281]. Специфіку 

згаданих портретів проаналізували американські науковці в спеціальному 

каталозі, приуроченому до міжнародної виставки «Мадам Сезанн» [891, с. 87–

107], експонованої в нью-йоркському Музеї мистецтва Метрополітен 

(14.10.2014–15.03.2015) [1108]. 

Щонайперше в «Портреті Н. П. Кричевської» (1926) привертає увагу 

використання сферичної перспективи, посиленої вигнутими похилими лініями 

під час моделювання вбрання Наталії Павлівни [518, с. 38]. Достеменне «бачення» 

простору було властиве винятково П. Сезанну. «Сезанн справді зрозумів різницю 

між емпіричним простором і простором художнім: він прагнув не безпосередньої 

фіксації емпіричного простору, а свідомого формування й навіть “подолання” 

емпіричного простору», – підкреслює Н. Яворська [843, с. 47]. Свого часу 

Ш. Гюїсманс тлумачив паризькій публіці «перекручене» сезаннівське відчуття 

перспективи, пояснюючи це нібито вродженими «вадами» зору П. Сезанна [107, 

с. 99, 140]. Певно, обивателеві простіше було змиритися з тим, що оригінальне 

мистецьке сприйняття є наслідком зіпсованого зорового «фотоапарата», ніж 

прийняти просту істину, що художник малює душею, а не очима. «Тоді ще не 

уявляли або уявляли дуже невиразно роль ірраціонального в художній творчості, 

– коментує Л. Вентурі ситуацію 1860-х років, – і не ставили під сумнів засаду 

обов’язкової вірності природі, навіть якщо й допускали швидкоплинне 

відступництво» [77, с. 70]. 1937 року просторові уявлення П. Сезанна теоретично 

пояснив віденський учений Ф. Новотни [960–961]. 

Сучасні мистецтвознавці мотивують специфічне сезаннівське бачення  

відмінним від імпресіонізму розумінням середовища (іл. А 58–60) [1292]. Картина 

в імпресіоністів – це частина світу і його продовження, натомість картина в 

П. Сезанна – це замкнений у собі світ [526, с. 282]. «Сезанн намагався відтворити 

не тільки те, що щоденно бачив перед собою, але й надати цій сцені узагальненого 

значення», – вказує Н. Яворська [843, с. 11]. У сезаннівській теорії замкненого 
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світобачення, яке постімпресіоніст називав «моє маленьке сприйняття світу» [107, 

с. 78], наявне чітке ідеалістичне підґрунтя, тому що внутрішні відчуття 

(суб’єктивне) важливіші, ніж зовнішня реальність (об’єктивне) [526, с. 282]. 

Згадані ірраціонально-філософські настрої активізувалися в колі французьких 

письменників-символістів у 1870-ті роки під впливом ідей А. Шопенгауера, а 

через них перейшли до постімпресіоністів 1880–1890-х років [613, с. 91]. 

У тематичних композиціях Ф. Кричевського 1920–1940-х років нескладно 

простежити рефлексії ідеалізованої «замкненої» концепції, підсвідомо пролонґованої 

як самозахист творчої індивідуальності від вульгарних реалій соцреалізму 

(іл. Б 6.5.9) [518, с. 39]. Заховавшись за ідеалістичну «ширму», Ф. Кричевський 

творив власний світ і свій погляд на сучасність, навіть за умов жорсткої в СРСР 

художньої цензури [526, с. 282]. Наше спостереження підтверджують висновки 

таких українських мистецтвознавців, як О. Голубець, Г. Стельмащук, Н. Саєнко 

[636, с. 506; 157, с. 7–10]. Живописне моделювання площин у «Портреті 

Н. П. Кричевської» спрощується до основних конструктивних форм. Згадані 

прийоми апелюють до сезаннівського закону відтворення через геометричні 

фігури. «[…] трактуйте природу через циліндр, кулю, конус, – пояснює 

П. Сезанн Е. Бернару в листі від 12 травня 1904 року, – і все в перспективному 

скороченні, тобто кожний бік предмета, плану має бути спрямовано до 

центральної точки» [877, с. 266]. Саме за цим принципом скеровано динаміку в 

композиції «Портрета Н. П. Кричевської» [526, с. 283]. 

Геометризація об’ємів найвиразніше виявилася в деформації форми сукні 

Наталії Павлівни, випуклі заломи якої подекуди не повторюють форм фігури, 

а починають «жити власним життям» [526, с. 283]. У «Портреті 

Н. П. Кричевської» присутні риси не лише власне сезаннізму, а і його 

еволюційних наслідків, що постаютьу натяках на кубізм [518, с. 39]. Рефлексії 

кубізму спостерігаємо в зоні формально-пластичних конструкцій сукні героїні. 

«Задля монументальної виразності використовував елементи кубізму та 

конструктивної побудови», – читаємо коментар про художні підходи 

Ф. Кричевського в Енциклопедії Сучасної України [636, с. 506]. 
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Конструктивне переосмислення натури позначилося на домінантах тогочасної 

палітри Ф. Кричевського, у якій залишилися: неаполітанська жовта, вохра жовта, 

сієна натуральна, кіновар, вохра червона, сієна палена, краплак, кармін, капут-

мортуум, ультрамарин, виноградна чорна [482, с. 56]. З листування Е. Бернара 

із П. Сезанном відомо, що французький постімпресіоніст користувався всіма 

згаданими пігментами, які ми констатуємо в палітрі Ф. Кричевського 1926–

1930-х років, а чорні й сині відтінки відтворював через прусську синю та персикову 

чорну [653, с. 222]. 

Коли дивишся на живописно-пластичне моделювання обличчя Н. П. Кричевської, 

у пам’яті виринають образи Гортензії з портрета «Дама в блакитному» та «Портрета 

пані Сезанн в оранжереї» з колишньої збірки ДМНЗМ (іл. А 60) [518, с. 40]. 

Площинно-зеленкувате чоло Гортензії на «Портреті пані Сезанн в оранжереї» 

відтворено градуюванням вохристо-оливкових і зеленкувато-синіх площин, що 

підкреслює контраст із яскраво-насиченим червоним кольором рум’янцю, губ, 

носа та підборіддя. Цей контраст П. Сезанн трохи пом’якшує під час моделювання 

циліндричної форми шиї (іл. А 59) [518, с. 40]. 

Своєрідність описаного прийому була притаманна лише живописній пластиці 

П. Сезанна 1880–1900-х років [952, с. 10–17], що надало потенційну можливість 

дещо конкретизувати джерело можливого натхнення Ф. Кричевського. «Портрет 

Н. П. Кричевської» (1926) є твором пошуковим, і сучасне опрацювання його 

особливостей розкрило приховані процеси, які відбувалися в процесі опанування 

сезаннівським досвідом [526, с. 284]. Зокрема, під час моделювання обличчя 

Наталії Павлівни між собою «сперечаються» кілька живописних пластик: залишки 

реалізму прозирають у натуралістично-психологічному погляді очей; ілюзія 

об’ємності лику дисонує з площинно-формальним червоним кольором рум’янцю 

[482, с. 57]. Використання ненатурального відтінку для прописування рум’ян на 

обличчі засвідчує переосмислення символічних можливостей барви, що 

показово для постімпресіонізму загалом [1260]. 

Спроби Ф. Кричевського 1926 року об’єднати колір, об’єми, структурність 

і вагу, як це робив у 1880–1900-х роках П. Сезанн за допомогою силуету, фарби 
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та контрасту, не отримали в цьому творчому експерименті сподіваного ефекту 

[526, с. 284]. Проте набутий Ф. Кричевським досвід позитивно вплинув на його 

подальшу художню практику. Прийом формального моделювання облич з 

декоративним акцентом на щічках митець використав у образах наступного 

десятиліття: «Свати» (1928, іл. Б 6.5.4), «Мати» (1929, іл. Б 6.5.9), «Ткаля» 

(1930), «Рідна земля» (1935, іл. Б 6.5.17), «Замріяна Катерина» (1937–1940) – усі 

зі збірки НХМУ. Цей прийом поновила у своїй творчості учениця Ф. Кричевського 

Т. Яблонська: «Весняне сонце» (1964), «Мати та дитя» (1966), «Лебеді» (1966), 

«Наречена» (1966) – усі зі збірки НХМУ [518, с. 40]. 

Інші грані сезаннізму, зокрема живописне «ліплення» форми та площинна 

самодостатність колірної плями, з’являються в «Портреті Л. Морозової» (1931) – 

студентки Ф. Кричевського, у майбутньому – визнаної в Україні художниці-

емігрантки [427]. Монументальність художнього задуму портрета підкреслено 

фронтально-площинним розташуванням фігури Людмили на тлі масивних драперій, 

які дугоподібними заломами огортають струнку постать дівчини «кулісами» [526, 

с. 285]. Як підтверджує Н. Яворська, аналогічний прийом використовував П. Сезанн 

у ранній творчості 1860-х років задля створення ефекту замкненої всередині себе 

художньої гармонії [843, с. 23]. Типовим зразком використання цього прийому є 

картина П. Сезанна «Сцена в інтер’єрі» (1860-ті), що перебувала в експозиційній 

Залі П. Сезанна в Другому відділенні ДМНЗМ (1923–1926) та увійшла до московської 

виставки «Поль Сезанн – Вінсент ван Ґоґ» 1926 року (іл. А 58, А 60) [895, с. 114]. 

Як зазначено в літературних джерелах, на початку творчості П. Сезанн часто 

змальовував дам у парадних сукнях з кринолінами, а цей сюжет постімпресіоніст 

підгледів у модному журналі «L’Illustrateur de mode» [891, с. 87–107]. 

Оскільки в 1930-ті роки образ радянської дівчини був пов’язаний з типажем 

комсомолки в куфайці, а не з «принцесою» в бальній сукні, логічно припустити, 

що на створення такого нетипового для радянської дійсності персонажа 

Ф. Кричевського надихнуло музейне полотно з відповідними атрибутами – 

драперіями та кринолінами [526, с. 285]. У листі до Ш. Камуана від 13 вересня 

1903 року П. Сезанн описує прихований процес синтезу мистецтв: «Тома Кутюр 
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казав своїм учням: “…ходіть до Лувру”. Але, оглянувши старих майстрів, які там 

спочивають, потрібно швидше вийти звідти й оживити уяву зіткненням з 

природою власних художніх відчуттів та інстинктів» [877, с. 256]. 

Аналогічне збагачення музейними враженнями відчутне в «Портреті 

Л. Морозової» [526, с. 285]. Несподівана для Ф. Кричевського «буржуазна» 

інтерпретація та бароково-театралізована репрезентація створює певні асоціації 

з «Портретом інфанти Маргарити Австрійської» (кінець XVII ст.) з Музею 

західного та східного мистецтва в Києві, який тривалий час приписували пензлю 

Д. Веласкеса, і сезаннівською «Сценою в інтер’єрі» з колишньої збірки ДМНЗМ (іл. 

А 58) [518, с. 41]. 

У цих здогадках визначальною ознакою є статус портретованого, який у 

«старих» майстрів завжди залишався альфою та омегою сюжету з відповідним 

арсеналом психологічних характеристик [482, с. 57]. Натомість у формальному 

баченні П. Сезанна людина була не центром Всесвіту, а таким самим елементом 

середовища, як яблуко чи стілець, на що звернули увагу дослідники творчості 

постімпресіоніста (іл. Б 6.5.1–6.5.3) [77, с. 53; 843, с. 39]. За обличчями сезаннівських 

моделей неможливо визначити, щасливі вони чи сумні. Сезаннівську людину 

створено в передчутті майбутньої емансипації та масового знеособлення, вона 

типізованим манекеном завмирає під відстороненим поглядом «фіксатора» (іл. А 60) 

[412, с. 41]. 

На цю властивість творчого світогляду П. Сезанна одним з перших звернув 

увагу німецький історик мистецтва Ф. Бурґер [874, с. 32, 52–57]. П. Сезанн 

апелював до такої філософії задля фронтального посилення метафоризму. 

Наприклад, у картині «Дівчина за фортепіано (увертюра до “Тангейзера”)» (1866–

1869) зі збірки Державного Ермітажу основне в сюжеті – музика Р. Ваґнера, а не 

дами (іл. А 58). «Він [П. Сезанн] утілив ідею взаємопроникнення світу буденного 

і світу піднесеного в монументальній нерухомості жіночих фігур […]», – 

стверджує Г. Барська [652, с. 16]. І цей новий для європейських художників 

погляд на людину виник під враженням від японізму, у концептуальній системі 

якого домінувала природа, а не людина [1245, с. 1–16]. 
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Отже, упродовж доби модерну 1860–1914-х років епохальні уявлення 

європейців про антропоцентричну модель світобудови, центром якої була людина-

бог, змінилися на нові демократичні уявлення масової культури, що людина – це 

«піщинка» неосяжного космічного процесу, значення людської індивідуальності 

почали усвідомлювати в масштабах нескінченного Всесвіту [526, с. 287]. На початку 

1880-х років розуміння молекулярної приналежності будь-чого до загальної картини 

світу сприйняв П. Сезанн (іл. А 58–60). У творчість його послідовників таке нове 

системне бачення процесів переходило автоматично, як субфактор новітньої 

візуальної «технології» (іл. Б 6.5.6–6.5.4/2). 

Цю демократичну систему поглядів зовсім по-іншому інтерпретували в 

мистецтвознавстві СРСР, фабрикуючи умотивовану підміну понять. Обґрунтовуючи 

свої висновки ідеями видатного соціолога В. Зомбарта, Н. Яворська пояснювала 

формальну рівність усіх елементів на картинах П. Сезанна не як молекулярне 

злиття з універсумом, а як знищення індивідуальності капіталістичною системою 

[843, с. 39–40]. Ідеологічні рефлексії, звісно, не применшили чималого внеску 

Н. Яворської в розвиток історії мистецтв XX століття, але довголітньою 

фейковою пропагандою можна пояснити нинішню провінційну відсталість 

пострадянської аудиторії [526, с. 287]. 

У «Портреті Л. Морозової» імпліцитно проступає специфічно сезаннівське 

розуміння людини як символічного відбитка дечого величнішого й масштабнішого, 

що розчиняється в живописному космосі загального задуму [526, с. 287]. Хоча 

Людмилу змальовано в центрі велетенською постаттю, вона не інсценує 

власний світ, а немовби долучається до неосяжної загальної ідеї [518, с. 42]. 

Завдяки обмеженню психологічних характеристик Л. Морозової її 

індивідуальність непомітно відступає на дальній план. Художнє узагальнення 

образу посилює сугестивність і метафоризм, створюючи асоціації дівочої постаті 

зі шляхетно-величною опорою. У попередніх пошукових ескізах 1929–1930-х 

років Людмила стояла поряд з античною колоною, але в ході роботи 

Ф. Кричевський віддалився від такої буквальної цитати [482, с. 58]. Глобалізація 

художнього задуму передбачає поетичне узагальнення індивідуальних 
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характеристик Людмили [526, с. 287]. Ліричне бачення образу молодої художниці 

апелює до символічного уподібнення з новітнім українським мистецтвом, яке 

Ф. Кричевський вважав частиною світової цивілізації [526, с. 287]. Символічний 

діалог «класика – сучасність» чітко проглядається в основі творчого задуму 

«музейне – нинішнє» [526, с. 288]. Очевидно, із цією метою було здійснено 

театралізоване перевтілення Людмили. Творчий задум Ф. Кричевського 

близький до пошуків В. Вейса та О. Новаківського, які розробляли власні версії 

символу сучасного мистецтва (іл. Б 5.3.2–5.3.5). 

У «Портреті Л. Морозової» акумульовано уявлення Ф. Кричевського 

про живописну палітру П. Сезанна: сріблясті, вохристі, золотаві, умбра, що 

створювали рівночасне враження масивності й вишуканості. Аналогічні відчуття 

така гама викликала у французького постімпресіоніста [653, с. 222–224]. Зі спогадів 

А. Воллара відомо, що «сріблястий» колорит П. Сезанна був зумовлений «світло-

сірим» станом погоди в Ексі, за якого полюбляв творити постімпресіоніст [107, с. 94].  

Після передчасної смерті живописця його вдова Н. П. Кричевська передала 

до збірки КДМУМ 48 творів, про що свідчать акти закупівель Міністерства 

культури України від 23 грудня 1959 року [1316, с. 43–44] і від 18 грудня 

1969 року [1319, с. 79]. Проте в згаданих реєстрах відсутня картина «Портрет 

Л. Морозової». На наш запит співробітники ДТГ повідомили, що «Портрет 

Л. Морозової» було викуплено у вдови 1968 року з персональної виставки 

Ф. Кричевського в Москві, а до збірки ДТГ картина потрапила 1990 року [1463]. 

«Портрет Л. Морозової» – унікальний зразок сезаннізму в практиці Ф. Кричевського, 

який нині, на жаль, зберігають не в Україні [526, с. 288]. 

Приблизно за два роки після перших експериментів із сезаннізмом 

Ф. Кричевський почав паралельно розробляти постімпресіоністичні образи, 

які за своїм художнім змістом уже виходили за межі суто сезаннівського бачення 

(іл. Б 6.5.4, Б 6.5.9, Б 6.5.17) [526, с. 289]. При розробленні сюжету «Свати» 

(1928, іл. Б 6.5.4), присвяченого українському весільному обряду, синтез 

мистецтв збагатився елементами української матеріальної культури, створивши 

логіку живописно-декоративної архітектоніки [526, с. 289]. Вибір типажів з народного 
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середовища для цього сюжету Ф. Кричевського перегукується зі світоглядом 

П. Сезанна: «Найбільше я люблю змальовувати людей, які постаріли, нічим не 

порушивши звичаїв, а підкорившись законам часу», – читаємо коментарі 

П. Сезанна в його листах [877, с. 193]. Л. Вентурі пояснює, що увага П. Сезанна 

до простолюду ґрунтувалася на переконаннях, що благородність живописного 

стилю полягає в безпосередньому відтворенні народного життя, суголосного 

з непідробною правдою буття (іл. Б 6.5.1–6.5.3) [77, с. 75]. Суголосні оцінки 

знаходимо в спогадах краєзнавця В. Хурси про вподобання Ф. Кричевського: «Він 

[Ф. Кричевський] настирливо вивчає побут, звичаї, народні характери. […] 

Придивлявся до людей, які виражали різноманітні характери народні, запрошував 

позувати селян» (іл. Б 6.5.9) [781, с. 218]. 

У центрі фронтальної бінарної композиції «Свати» (іл. Б 6.5.4) 

зображено молодого й батька, які в очікуванні нареченої розташувалися 

відпочити на лаві біля хати [526, с. 289]. Конструктивним елементом хроматичної 

композиції постають деталі традиційного українського строю [526, с. 290]. 

Тональний контраст у співвідношенні до барв веселки здійснено чергуванням білих 

і спектральних площин: лляні сніжно-білі сорочки з мережками біля комірів 

прикрашені червоними зав’язками-гарасівками [526, с. 290]. Різницю світлих і 

темних барв підкреслено деталями верхнього одягу чоловіків [526, с. 290]. Шви 

поділка, низ рукавів чорного вовняного сердака молодого оздоблені вишивкою, 

яка гармонує з червоним коміром і різнокольоровими вовняними кутасами [526, 

с. 290]. Чорний капелюх-крисаня, декорований червоно-зеленим ґерданом і 

трісункою, завершує стрій молодшого свата (іл. Б 6.5.4/2) [526, с. 290]. Вбрання 

старшого свата не таке барвисте, воно відповідає віку. Художник зобразив його 

в коричневій гамі відтінків (іл. Б 6.5.4/1). Вохристий солом’яний бриль на його 

голові перегукується з хлібиною, яку чоловік тримає на коліні [526, с. 290]. 

Фігури сватів на картині Ф. Кричевського укладають форму парних 

трикутників. Конструкція піраміди як найстійкішої композиційної схеми, 

безсумнівно, має точки перетину з уявленнями П. Сезанна про композицію, які 

проаналізував Е. Лоран у праці «Cézanne’s composition» (іл. Б 6.5.7) [943, с. 98–



317 
 
109]. Як відзначає Н. Яворська, на основі трикутноподібної композиції були 

створені п’ять сезаннівських сюжетів «Гравців у карти» (іл. Б 6.5.1–6.5.3) [843, 

с. 49]. Регулярне розташування типажів у «Сватах» формує враження чергування 

декоративних площин, наче сконструйований формальний орнамент. 

Інтроспективне переосмислення натури настільки перероблене засобами 

авторського синтетизму Ф. Кричевського, що виникає стійке відчуття природної 

матеріальності [526, с. 290]. Науковці підкреслюють, що аргументи «природної» 

хроматичної переконливості живопису були підґрунтям творчого методу 

П. Сезанна [526, с. 290]. «Однак впасти в чисту декоративність не дозволяло 

Сезаннові його прагнення до “об’єктивного” зображення природи і його бажання 

виявити об’єми предметів», – вказує Н. Яворська [843, с. 42]. 

Водночас єдність стилю, якої Ф. Кричевський досяг у попередніх творах 

1920-х років, стає все синтетичнішою. Завдяки чітко продуманим композиційним 

схемам, елемент натуралістичної випадковості зник з інструментарію 

Ф. Кричевського [526, с. 291]. Властивості нової «спроєктованої» дійсності 

віддзеркалились у композиції, зумовивши формальні принципи живописно-

пластичної модуляції (іл. Б 6.5.4) [526, с. 291]. І ці зміни практичних підходів 

Ф. Кричевського є цілком закономірними. Л. Вентурі зауважує, що в пошуках 

оптимального синтетизму між схематичною композицією та кольором П. Сезанн 

замінив «моделювання» живописною «модуляцією», тобто розміреним 

чергуванням колірних зон (іл. Б 6.5.14–6.5.15) [77, с. 75]. Аналогічні засоби 

виявлено у творах Ф. Кричевського «Свати» (іл. Б 6.5.4), «Мати» (іл. Б 6.5.9), 

«Рідна земля» (іл. Б 6.5.17), розроблених у контексті народної теми [526, с. 291]. 

Від 1912 року творча діяльність Ф. Кричевського була безпосередньо пов’язана 

з колекціонуванням предметів народного одягу, килимів, рушників: «На ярмарках 

і базарах художник скуповував рідкісні плахти, килими, вишивки, пояси, щоб потім 

кращі речі передати до музею, який відкрився в Полтаві, у будинку земства», – 

згадує про Ф. Кричевського Б. Піаніда [581, с. 53–54]. Формування авторського 

синтетизму в практиці Ф. Кричевського стверджувалося під впливом 

українських традицій і народного мистецтва (іл. А 47–49, Б 6.5.5) [549, с. 376]. 
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«Він [Ф. Кричевський] гаряче підтримував ідею брата В. Кричевського і 

С. Васильківського про створення унікального національного стилю в мистецтві», 

– вказує П. Мусієнко [433, с. 7]. Творча діяльність була для братів Кричевських не 

просто покликанням, а виявом національної пасіонарності, суспільне значення 

якої пізніше проаналізував Л. Гумільов [300, с. 123]. 

Серед визначних творів зрілого Ф. Кричевського слід виокремити 

метафоричний образ «Мати» (1929, іл. Б 6.5.9), що підсумовує досвід майже 

двадцятирічних творчих шукань. У книзі вступу музейних предметів основного 

фонду № 2, справа № 1/212 (НХМУ), зазначено, що твір надійшов до збірки під 

назвою «Сонячний день» (іл. А 65) [1315, с. 25]. Зі спогадів дружини художника 

відомо, що Ф. Кричевський створював картину на пленері в с. Шишаки [332, 

с. 56]. Київ і Шишаки – два полюси життя Ф. Кричевського. З Києвом пов’язані 

кар’єрне зростання й адміністративні бурі, із Шишаками – спочинок душі й 

евфонія творчої індивідуальності [526, с. 292]. Українське село було втіленням 

уявлень художника про ідеальне місце на землі, символізуючи безумовну гармонію 

людини та природи вдалині від гомінкої цивілізації (іл. Б 6.5.17) [526, с. 292]. «Для 

нього [Ф. Кричевського] цей рай – поетичний символ Батьківщини. Він був для 

нього тим, що Фонтенбло для барбізонців, Таїті для Ґоґена, Волга для 

Кустодієва, – джерелом творчого натхнення», – згадують про Ф. Кричевського 

колеги-художники [1403, с. 3]. 

На першому плані картини «Мати» (іл. Б 6.5.9) зображено немолоду жінку, 

на руках якої заснули маленьке дівча та немовля. Матір з дітьми зображено на 

тлі вибіленої стіни селянської хатини, де втомлена господиня вирішила 

відпочити на лаві в затишній тіні дерев [526, с. 292]. Пересічний сюжет стає лише 

прецедентом для виявлення хроматичної звучності кольорів. Живописна 

архітектоніка задуму синтезує в єдиний конструктивний принцип три 

композиційні схеми: 

а) інтроспективний портретний стиль, що посилює відчуття внутрішньої 

зосередженості образів [518, с. 82–84];  

б) структуру людської «гори» з триптиха «Життя» [526, с. 293];  
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в) уявлення про універсально-стійку композицію у формі трикутної 

піраміди [518, с. 47].  

Форма трикутника уособлювала підсвідоме уявлення Ф. Кричевського про 

фундаментальність: «Він [Ф. Кричевський] любив розставлені ноги, що міцно 

впиралися в землю», – згадує С. Григор’єв [1403, с. 6–7]. Про це свідчить 

«Автопортрет у білому кожусі» (1926–1932), створений у проєкціях піраміди [526, 

с. 292]. Визначним творчим досягненням у картині «Мати» є те, що в 

живописному відтворенні автор відмовився від засад натуралізму, застосувавши 

натомість символічні колірні метафори, які в постімпресіонізмі ніколи не 

відходили від предметного світу повністю. «Колір ніколи не існував сам по собі, 

поза формою, завдяки кольору, мозаїкою точних мазків виводиться форма, 

мальовничою сплавленою матерією будуються могутні й сильні об’єми», – 

згадував С. Григор’єв [1403, с. 5]. 

Плетиво живописних площин створює виразний орнамент декоративного 

килима, розкриваючи імпліцитну присутність українського килимарства як підстави 

художнього синтезу мистецтв [549, с. 365–370]. Щільні сяйливі барви сповнені 

сонячною життєствердною силою і творчою пристрастю. Формотворчий концепт 

людської «гори», реалізований раніше в триптиху «Життя» завдяки каліграфічній 

спаяності форм, трансформується в портреті «Мати» (іл. Б 6.5.9) в суто колірне 

розмежування площин, що вирізняються хроматичними контрастами. Тріумф 

кольору виявляється в усьому: колір стає формою, масою, простором і символом, 

ніби він єдиний засіб художньої виразності [526, с. 294]. 

На межі 1920–1930-х років Ф. Кричевського певною мірою ще цікавили 

зовнішні атрибути, що створювали декоративний ефект етноекзотики, як, скажімо, 

у Ґоґена. У портреті «Мати» виразна самодостатність колірних площин утворила 

живописну декоративність, органічно пов’язану із символічною філософією 

постімпресіонізму [973, с. 47]. При цьому спектральна драматургія сюжету 

побудована на фронтальній супідрядності червоної барви – білому і чорному тонах. 

Аналогічне сприйняття колірної символіки суголосне з відповідною семантикою 

в іконописі [1132; 1167] і традиціями українського народного мистецтва [549, 
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с. 368]. Глибоку любов Ф. Кричевського до українського народного килимарства 

посвідчують спогади його молодшого колеги П. Мусієнка [434, с. 66; 435].  

Тож залучення традицій народного мистецтва до потенціалу власного 

художнього синтезу мистецтв оптимізувало чергові формальні досягнення в практиці 

Ф. Кричевського (іл. Б 6.5.5, Б 6.5.10). У портреті «Мати» з’являється зовсім нова 

якість: проблему просторової глибини вперше було вирішено через абсолютно 

площинний дизайн (іл. Б 6.5.9). Відмовившись від повітряної та лінійної 

перспективи, художник створив враження глибокого багатопланового середовища 

винятково кольорами [526, с. 294]. Цю нову формальну властивість живопису 

Ф. Кричевського можна чітко простежити під час моделювання світлотональних 

ефектів першого плану в зоні білої сорочки матері, що без змін переходить у 

простір другого плану – на поверхню білої стіни будинку, створеної з плетива 

мерехтливих сонячних плям і тіней [526, с. 294]. Форми органічно злагоджені з 

колоритом і створюють єдність живописної пластики та художнього задуму, що, 

на думку Л. Вентурі, зрештою і становить сутність мистецтва [77, с. 68]. 

Найважливішим у мистецтві Ф. Кричевського є філософський задум, що 

засобами метафоричного уподібнення створював ліричний ідеалізований світ, 

відмінний від прозаїчного життя. «Особливо хотілось би підкреслити якість, 

найважливішу для художника, – це цілісність його особистого світогляду, що 

давало йому змогу висловити себе, свої ідеали, своє розуміння світу і людини», – 

зазначено в стенограмі Вечора пам’яті Ф. Кричевського від 4 червня 1965 року [1403, 

с. 6]. У картині «Мати» (іл. Б 6.5.9) виразно розкрилося ідеалістичне підґрунтя 

творчого індивідуалізму Ф. Кричевського. Аналогічне сприйняття дійсності 

притаманне французьким постімпресіоністам, зокрема П. Сезанну, який 

характеризував його як «моє маленьке сприйняття світу» (іл. Б 6.5.1–6.5.3) [107, 

с. 78].  

Через героїнь на полотні «Мати», як і через образ Л. Морозової, художник 

розкриває не внутрішній світ портретованих, а узагальнену картину Всесвіту довкола 

них. Такий погляд на реалізацію сюжету був властивий П. Сезанну, допомагав 

глобалізувати художню ідею, масштаби якої виходили за межі реальних осіб. 
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«Модель не цікавить П. Сезанна, його цікавить тільки відтворення картини світу», – 

підкреслює Л. Вентурі (іл. А 58–60) [77, с. 69]. Аналогічної думки про систему 

філософського бачення П. Сезанна дотримувався Ф. Бурґер [874, с. 66–68]. У 

специфічній зміні художніх домінант, коли індивідуальні інтереси нівелювалися 

на тлі загальної картини буття, імпліцитно розкриваються рефлексії японської 

культури. Як відомо, вірування «синто» базувалося на поклонінні явищам 

природи, а не персоніфікованим богам чи особі, як у європейській цивілізації. 

Тож образ людини, відтворений японським майстром, набував марґінального 

значення щодо загального художнього змісту [526, с. 295]. 

Завдяки «неєвропейським» масштабам творчого погляду вже в практиці 

українського художника Ф. Кричевського буденний епізод зі звичайного життя 

перетворився на одвічну оповідь про незбагненну таїну буття з його величними 

неквапливими ритмами, зі стрімкими веснами й довгими зимами, святами, 

весіллями та похоронами – незмінними традиціями, що зрештою стають запорукою 

непохитної віри й душевного спокою кожної людини [526, с. 295]. Багаторічне 

узагальнення колірних потенцій, що пройшло етапи символічних трансформацій 

у картинах «Три покоління», «Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі», «Любов», 

«Родина» і «Свати», зрештою підвело Ф. Кричевського до створення хроматично-

символічної максими: червоне – чорне – біле (життя – смерть – вічність) [526, 

с. 295]. 

Невипадковий відбір колірних символів розкриває філософію художнього 

задуму, що життя людини – це, зрештою, позачасовий феномен, який простягається 

в наступні покоління та живе у вічній пам’яті [526, с. 295]. У більш масштабних 

проєкціях архетип української неньки символічно уособив гіперболу матері-

Землі – богині родючості й життя. Самодостатність барв перетворилася на 

основний закон художньої мови Ф. Кричевського, посвідчуючи, що 

багаторічний процес шукань авторського синтетизму завершився під час 

створення сюжету «Мати» (іл. Б 6.5.9), який цілком можна зарахувати до 

шедеврів українського постімпресіонізму [526, с. 295]. 
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У працях підсумкового етапу 1930–1940-х років образ української природи 

глобалізується в поетичну метафору рідного краю – Батьківщини. За вишуканою 

досконалістю та живописною гармонією монументально-декоративне панно 

«Рідна земля» (1935, іл. Б 6.5.17) є, можливо, одним з найвизначніших шедеврів 

пізнього Ф. Кричевського [526, с. 295]. В Акті Міністерства культури УРСР № 57 

від 18 грудня 1969 року поряд з надрукованою назвою картини «Рідна земля» 

олівцем дописано назву «Мати» (іл. А 68) [1319, с. 79]. Отож, можна припустити, 

що панно «Рідна земля» і твір «Мати» пов’язані єдиною художньою ідеєю. 

Ліворуч від оптичного центру картини «Рідна земля» зображено молоду міцну 

жінку, яка бавиться з малюком у прохолодному затінку під кронами могутніх дерев 

(іл. Б 6.5.17). Відомо, що картину створено на основі попередніх пленерних 

етюдів у с. Шишаки [328, с. 56]. Стовбури, що «кулісами» оточують постать 

матері з обох боків, створюють потужну вертикаль композиції, а вигнуті сплетіння 

зелених крон і гілок ускладнюють композицію діагональними розв’язками [526, 

с. 295]. Крізь зелену крону видніється сіро-рожевий небокрай. Ландшафт 

розкриває широку перспективу спокійного горизонту. Ця картина, як і портрет 

«Мати», створює враження глибокого простору винятково засобами кольору. Як 

зазначено в мистецтвознавчих дослідженнях, цей прийом поширився в 

сезаннівських розробках 1880–1900-х років [961, с. 2–3]. 

Образ жінки на тлі українського краєвиду від початку творчого шляху 

Ф. Кричевського уособлював ідею гармонії людини та природи. Цей сюжет 

якнайкраще відповідав уявленням митця про масштабний твір, який зможе 

узагальнено передати його синтезоване бачення світу й сучасності [526, с. 296]. 

Білосніжну постать матері з дитям у картині «Рідна земля» (іл. Б 6.5.17) подано 

силуетно проти сонячного освітлення, у контражурі. Модельовані блакитно-

холоднуватими відтінками форми фігур чітко виокремлюються на тлі широкої 

панорами, наче скульптурний монумент. У цьому контексті доречно провести 

аналогію із сезаннівським сприйняттям 1800–1900-х років. За гіпотезами вчених, 

сюжет оголених купальників на тлі пленеру уособлював філософські погляди 

П. Сезанна про єдність людини та Всесвіту [652, с. 179]. У сучасній британській 
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енциклопедії висловлено гіпотезу, що, змальовуючи білі оголені фігури 

купальниць на тлі зеленого краєвиду, П. Сезанн прагнув створити сучасне 

враження музейності, що відчувається при огляді мармурових античних 

скульптур на тлі паркових ландшафтів (іл. Б 6.5.16) [1198]. 

У панно «Рідна земля» чітко прозирає ідея гармонії людини та природи. 

Ефект «скульптурності» фігур також відчутний. «Це стиль, що певною мірою 

становить синтез малярства, скульптури та графіки», – вказує Є. Блакитний [51, 

с. 53]. Відлуння античності в інтерпретації Ф. Кричевського постає через власну 

авторську міфологію, пов’язану із символом архітектурної колони (іл. Б 6.5.17). 

Метафоричне уподібнення жінки до доричної колони паралельно розроблене в 

ескізах портрета Л. Морозової [526, с. 296]. Тож змалювання матері біля 

могутнього стовбура в композиції «Рідна земля» підтверджує, що згадані 

пошуки засобів метафоризму були невипадковими. Постать жінки на тлі 

стовбурів тримає композицію чотирма вертикалями так само твердо, як колони 

тримали антаблемент античного храму [526, с. 298]. 

Панно «Рідна земля» написане широко й розкуто, з домінуванням світлих 

прохолодних сріблясто-блакитних відтінків. Певно, саме такий стан природи в Ексі 

П. Сезанн називав «світло-сірою» погодою (іл. Б 6.5.11–6.5.15). Суголосна гама 

кольорів притаманна краєвидам П. Сезанна з мотивом гори Святої Вікторії 

«Рівнина біля гори Святої Вікторії» (1882–1985, іл. Б 6.5.11) і «Гора Святої Вікторії» 

(1900, іл. Б 6.5.14) з колишньої збірки ДМНЗМ [526, с. 298]. Не вдаючись до точного 

рисунку, одним лише рухом пензля Ф. Кричевський створює відчуття глибокого 

матеріального простору картини завдяки схематичним колірним площинам. 

Схожими засобами живописного моделювання написано гору в сезаннівських 

етюдах «Гора Святої Вікторії» та «Дорога біля гори Святої Вікторії» [526, с. 298]. 

Коли дивишся на це масштабне розкуте полотно, стає цілком зрозуміло, яку 

неоціненну користь принесло Ф. Кричевському засвоєння ірраціонально-

живописних тенденцій ар нуво 1880–1900 років. У своїх роботах художник 

прагнув зафіксувати все найбільш постійне, незмінне, вічне, що протиставлялося 

мінливому натуралізму [526, с. 298]. Змальовуючи щоденні ситуації, він, як і 
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П. Сезанн, намагався надати сюжету узагальненого значення (іл. Б 6.5.17). 

Сезаннівська композиція, що створювала передумови для власного «замкнутого 

в собі світу» [1292], дала змогу Ф. Кричевському зберегти себе як творчу 

індивідуальність і врятуватися від вульгаризацій соцреалізму [526, с. 298]. 

Упродовж життя митця вважали виразником соцреалізму, і з цим статусом 

його ім’я увійшло в історію українського мистецтвознавства XX століття [526, с. 299]. 

Проте проникливий погляд розпізнає, що майже всі твори Ф. Кричевського 1920–

1940-х років зазнали очевидних суб’єктивних ідеалізацій. У картинах цього часу 

внутрішні відчуття Ф. Кричевського домінували над буденною реальністю. Згадані 

настрої суб’єктивного ірраціоналізму імпресіоністи і їхнє оточення сприйняли 

під впливом ідей А. Шопенгауера, вони стали ідеологічною платформою для французьких 

художників-новаторів 1870–1900-х років, зокрема постімпресіоністів [526, с. 299]. 

Насправді природа суб’єктивного ірраціоналізму не має нічого спільного з 

колективним баченням соцреалізму. 

Манера накладання живописної маси – мазки, штрихи, плями – так само 

відтворювала безпосередні емоції Ф. Кричевського, а не об’єктивний візуальний світ 

(іл. Б 6.5.17/1). Таке живописне письмо бере витоки від традицій 1850-х років: 

Е. Делакруа, О. Дом’є, Ґ. Курбе. Воно слугувало дієвим засобом художнього 

суб’єктивізму, який протистояв академічній школі Ж.-О.-Д. Енґра та стереотипам 

Паризького салону. Досвід формально-пластичного накладання фарб 

Ф. Кричевський упроваджував у власну педагогічну практику: «Радив класти мазки 

не лише вподовж форми, а й упоперек. […] “Писати впоперек форми” стало 

крилатим висловом в інституті. І всі знали, що йде він від Ф. Кричевського», – 

згадує Б. Піаніда (іл. Б 6.5.17/2, Б 6.5.17/3) [580, с. 202]. 

Другим дієвим засобом суб’єктивізму було відтворення просторових вражень 

площинно, тільки через градацію кольорів, що вперше почали застосовувати 

в практиці постімпресіоністи, зокрема П. Сезанн (іл. Б 6.5.13) [961, с. 15–18]. 

Еквівалентний засіб відтворення просторових уявлень побутував у сакральному 

мистецтві, іконописі, народному мистецтві, традиції яких постімпресіоністи 

акумулювали під час створення авторських різновидів синтетизму. 
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Ф. Кричевський уперше скористався засобом площинно-декоративної імітації 

простору при створенні образів «Хлопчик із пташкою» (іл. Б 5.2.23) і «Комсомолка» 

(іл. Б 5.2.24), розвинувши цю тенденцію в картинах «Портрет Л. Морозової», 

«Ткаля», «Свати» (іл. Б 6.5.4), «Мати» (іл. Б 6.5.9), «Рідна земля» (іл. Б 5.2.17) [526, 

с. 300]. 

Природний суб’єктивізм Ф. Кричевського закріпився на тематичному підґрунті 

гармонійної єдності людини й природи. Тема людини на пленері активізувалася 

у французькому живописі в другій половині 1860-х років і досягла апогею в пошуках 

універсального раю в інтерпретаціях П. Ґоґена. Ідилічно-епічні настрої гармонії 

людини  та природи  чітко  виявилися в постімпресіоністичних картинах Ф. Кричевського 

«Мати» (1929) і «Рідна земля» (1935). У них відчутне психологічне протистояння 

пафосним утопіям соцреалізму, що репродукували установку про радянську 

«надлюдину», здатну підкорити навіть природу. Тобто морально-етичні утопії 

постімпресіонізму Ф. Кричевського протиставлялися політичним утопіям 

соцреалізму.  

Масштабність таланту Ф. Кричевського і його громадська пасіонарність 

проявилися у відчутті власної відповідальності за майбутнє національної школи 

українського живопису. Усвідомлення спадкоємності мистецьких традицій розкрито 

в праці Ф. Кричевського «Мої учні» (1939), опублікованій напередодні війни [326, 

с. 4]. У 1960-ті роки, коли студенти митця стали визнаними художниками, 

актуалізувалось теоретичне переосмислення процесу, що оформилось у наукове 

поняття «Школа Ф. Кричевського» [433, с. 6]. На початку 1970-х років почалось 

активне громадське ствердження згаданого художньо-педагогічного феномену 

українського образотворчого мистецтва першої половини XX  століття, яке 

послідовно перейшло у досвід XXI століття [856, с. 493–495; 320, с. 21–22; 328, 

с. 23–47, 59–67, 74, 81–82, 84–87]. 
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6.6 Впливи сезаннізму у творчій практиці А. Ерделі: 1930–1940-ві роки23 

Тенденція сезаннізму як аванґардно-резонансне явище французького ар нуво 

вплинула на творче формування А. Ерделі, який разом з Й. Бокшаєм увійшов в 

історію українського мистецтва як засновник української школи малярства в 

Закарпатті [217, с. 19; 353, с. 24; 529, с. 82]. А. Ерделі народився в с. Климовиця 

в багатодітній родині сільського вчителя М. Гриця на землі, що в той історичний 

відтинок часу була глухою патріархальною провінцією Австро-Угорської імперії 

[529, с. 82]. Як підданий іншої держави, батько А. Ерделі був змушений 

1901 року змінити українське прізвище Гриць на угорське – Ерделі [201, с. 6]. 

Початкову освіту А. Ерделі здобув у Мукачівській гімназії, потім 

продовжив навчання в учительській семінарії містечка Сігет, по завершенні якої 

вступив до Угорського королівського інституту (1911–1915) [202, с. 3]. Про 

період навчання в інституті митець згадує в автобіографічному романі «Імен» 

(іл. А 90–92) [205, с. 7]. Під час будапештського навчання до українського митця 

прихильно ставилися видатні угорські живописці І. Ревес і Б. Івані-Ґрюнвальд, 

які були провідними членами мистецьких колоній у Нодьбані та Кечкеметі [553, 

с. 5]. По завершенні третього курсу А. Ерделі запросили на літній пленер у 

Кечкеметі, де він працював під керівництвом відомого угорського 

постімпресіоніста К. Ференці, якого вважав своїм наставником усе життя [204, 

с. 3]. 

Вивчення живописних полотен А. Ерделі з фондів ЗОХМ і приватних збірок 

України, що двічі експонували його картини в київській галереї «Ню Арт» (25.05–

25.06.2011; 20.09–27.10.2018) дає можливість визначити основні періоди 

творчого становлення художника: академічний (1911–1915); мюнхенський (1922–

1925); паризький (1929–1931); період сезаннізму (1930–1940); період експериментів 

між фовізмом і постімпресіонізмом (1940–1955) [529, с. 83]. 

 
23 У підрозділі 6.6 використані наші публікації: «Постімпресіонізм в українському живописі 
ХХ століття» [526, с. 301–322], «Пошуки сезаннізму у практиці Адальберта Ерделі 1930–1940-
х років» [529].  
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Перспективи творчого розвитку А. Ерделі були пов’язані з культурно-

мистецьким середовищем Чехословаччини, де український живописець став 

популярним після низки мистецьких виставок [202, с. 335]. Імідж популярного митця 

посприяв тому, що творче відрядження А. Ерделі до Франції профінансувало 

Міністерство освіти Чехословаччини [205, с. 13; 529, с. 83]. Період творчості 

А. Ерделі у французькій мистецькій колонії села Ґаржілесс став прелюдією для 

подальшого розвитку ідей сезаннізму в його живописі, позаяк після повернення 

додому А. Ерделі вже був остаточно переконаний, «що вершиною живопису є 

творчість Сезанна» [205, с. 15; 529, с. 83]. 

Оскільки мистецькі традиції Закарпаття історично формувалися в 

багатонаціональному середовищі чеських, словацьких, угорських і румунських 

художників-новаторів, логічно, що їхній прогресивний європейський досвід 

безпосередньо поширювався в тогочасну практику українських митців [529, с. 

83]. Відхід А. Ерделі від нормативної лексики академічного вислову та подальша 

переорієнтація в бік формальних антиакадемічних шукань сезаннізму органічно 

збіглися з тими процесами мистецького оновлення, що відбувались у мистецтві 

Чехословачини в 1920–1930-х роках [529, с. 83]. Під впливом європейського 

модерну чеські художники-новатори Е  Філла [1161], Б. Кубишта [1080], О. Кубін 

[1079], А. Прохазка [1112] створили 1907 року в Празі групу «Вісім», члени якої 

поглиблювали експерименти німецьких експресіоністів і французьких фовістів 

[1172]. Із часом ці пошуки синтезувалися із засадами кубізму. Традиції 

П. Сезанна і їхні еволюційні проєкції у вигляді кубізму розвинулися у творчості 

Р. Кремлички [1077]. Рефлексії цієї тенденції чеського живопису найвиразніше 

розкрилися в портреті А. Ерделі «Старий циган» (1940-ві) із фондів ЗОХМ [529, с. 

83]. 

Утім найсильніший вплив на формування мистецького смаку А. Ерделі мав 

живопис модного чеського сезанніста В. Шпали, у творчості якого ідеї 

П. Сезанна синтезувалися з кубізмом і фовізмом (іл. Б 6.6.1–6.6.3, Б 6.6.7–6.6.9) 

[526, с. 304; 1172]. Картини В. Шпали з Моравської галереї в Брно періоду 1920–

1930-х років «Пейзаж з річкою» (1920-ті, іл. Б 6.6.10), «Стара башта при в’їзді в 
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порт Марселя» (1920-ті, іл. Б 6.6.8), «Скелі біля Бероунки» (1926, іл. Б. 6.6.9), 

«Оттава» (1930, іл. Б. 6.6.7), «Натюрморт з яблуками» (1930-ті, іл. Г. 6.6.18) 

засвідчують, що традиція французького сезаннізму адаптувалася в практиці 

А. Ерделі безпосередньо на чеському підґрунті, через осучаснений і 

модернізований чехами потенціал сезаннізму [526, с. 304]. 

Опрацювання емпіричного матеріалу засвідчило, що досвід П. Сезанна вплинув 

фактично на всі жанри живопису А. Ерделі 1930–1940-х років [529, с. 84]. Впливи 

сезаннізму виразно виявилися в краєвидах з водоймами початку 1930-х – середини 

1940-х років: «Річка Уж» (1930-ті), «Пейзаж з річкою» (середина 1930-х, 

іл. Б 6.6.10), «Річковий краєвид» (1930-ті), «Над водою» (кінець 1930-х), 

«Дерев’яна церква» (1936, іл. Б 6.6.11), «Дерево біля річки» (1940), «Дорога біля 

річки» (друга половина 1940-х) – усі з приватних зібрань [529, с. 84]. 

Хоча етюди були створені на пленері, поставлені в них творчі завдання вже 

виходили далеко за межі натуралізму [529, с. 84]. Створені образи передають 

асоціативні враження А. Ерделі від природних станів. Зокрема, можна помітити, 

що в ерделівських сюжетах з водоймами алегорично втілена художня ідея про 

ілюзорність буття [529, с. 84]. Як відзначають науковці, у краєвидах П. Сезанна 

кінця 1880-х років образ дерева над водою створював загадкове враження 

недомовленості завдяки дзеркальній подвоєності зображень [529, с. 84; 652, с. 32]. 

Ф. Бурґер одним з перших звернув увагу на введення засобів поетичного 

уподібнення в краєвидах П. Сезанна [529, с. 84]. Свої спостереження німецький 

учений виклав у підрозділі «Алегорія в сезаннівському пейзажі» в монографії 

«Сезанн і Годлер. Вступ до проблем сучасного живопису» [874, с. 93–98]. 

Мовчазні задумливі стани ерделівських краєвидів з водоймами можна 

порівняти зі споглядальними медитаціями, що за своїми інтонаціями подібні до 

сезаннівських розробок «Узбережжя Марни» 1888 року [529, с. 84]. Окрім 

специфічно сезаннівської сюжетної іконографії, закарпатський живописець 

скористався фронтальною схемою композиції, за якої формат краєвиду 

поділяють на три гармонійні за розмірами зони: небо, дерева та водойму (іл. 

Б 6.6.6) [529, с. 84]. «Фронтальна композиція ідеально відповідає декоративному 
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принципові, якого А. Ерделі дотримувався особливо послідовно», – зазначає 

В. Павлов [201, с. 16]. Численні етюди з озерами, ставками та річками, написані 

А. Ерделі упродовж 1930-х років, демонструють невпинний потенціал його 

творчих пошуків [529, с. 84]. 

Наприклад, при живописному розробленні краєвидів початку 1930-х років 

‒ «Річка в долині», «Краєвид з водою», «Річка», «Над річкою», «Пейзаж з 

водою» – А. Ерделі прописував полотно щільними хроматичними площинами, 

як це робив П. Сезанн у 1880-х роках [529, с. 84]. «Навіть у віддзеркаленні такі 

форми суцільною глибиною занурюються у воду», – коментує Г. Барська 

живописну специфіку краєвиду «Узбережжя Марни. Вілла на березі річки» 

(1888) з Державного Ермітажу [652, с. 175]. А. Ерделі у своїх етюдах моделює 

простір такими самими масивними важкими кольорами, вкриваючи композицію 

формальним хроматичним «орнаментом» [529, с. 84]. Живописна прописка 

А. Ерделі, здійснена хроматичними розтяжками від світлих до темних градацій, 

також нагадує почерк П. Сезанна 1880–1890-х років [529, с. 84]. 

Натомість в інших пейзажах 1930-х років ‒ «Над Ужем», «Річка Уж», 

«Озеро», «Краєвид з річкою» та «Річковий краєвид» – А. Ерделі застосовує 

принцип моделювання, зорієнтований на ілюзорно-просторову дематеріалізацію 

предметів [529, с. 84]. Усі деталі композиції ‒ небокрай, дерева, водойму – 

митець прописав прозорим «акварельним» лесуванням, і вони сприймаються 

однаково нематеріальними, наче зробленими зі скла (іл. Б 6.6.12) [529, с. 84]. Це 

специфічно сезаннівське формальне ставлення до натури Н. Яворська виділяє в 

практиці П. Сезанна 1880-х років: «У трактуванні предметів Сезанн намагався не 

так передати побутове призначення предметів, як розкрити логіку їх 

конструктивних форм, спрощуючи й деформуючи їх» [843, с. 12]. 

Найвиразніше ці властивості виявилися в олійному етюді А. Ерделі 

«Пейзаж з річкою» середини 1930-х років (іл. Б 6.6.10) [529, с. 84]. Простір 

композиції поділено на три умовні плани. Дзеркало озера, що змальоване на 

першому плані, є композиційним «порталом» у поетичний світ сюжету [529, с. 

84]. На другому плані розташовано дерева, що схилилися над водою. 
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Дугоподібна лінія виднокола розділяє простір композиції на території землі та 

неба [529, с. 84]. Небокрай завершує композицію на третьому плані акордами 

світло-сірих площин, які формально передають хмари [529, с. 84]. При цьому 

можна помітити, що обриси хмар і дерев відтворені у воді не за дзеркальним 

принципом – вони наче створюють самостійний простір у композиції [529, с. 84]. 

Фактор художнього міфотворення поглиблено використанням своєрідних 

прохолодних відтінків «сріблястої» сезаннівської палітри, специфічність якої 

дослідники помітили ще за життя П. Сезанна [107, с. 94; 529, с. 84]. Фіалковими, 

смарагдовими й ультрамариновими відтінками прописані всі деталі краєвиду 

А. Ерделі, незважаючи на їхню матеріальну приналежність до конкретного 

об’єкта [529, с. 84]. 

У сезаннізмі А. Ерделі менш поширені мотиви дерев на тлі узлісся, серед 

яких можна відзначити етюд кінця 1940-х років «Дорога уздовж річки» з приватної 

збірки [529, с. 84]. У концепції композиції А. Ерделі вгадується іконографія 

сезаннівських сюжетів «Алея в Жа де Буффан», яку розробляв постімпресіоніст 

у період 1865–1890-х років у родинному маєтку Жа де Буффан поблизу Екса 

[529, с. 84]. Цей період широко висвітлив Б. Доріваль у монографії «Сезанн» 

(1948) [890, с. 52]. Утім живописну манеру А. Ерделі, використану в етюді 

«Дорога уздовж річки», можна зіставити з пізнішими роботами П. Сезанна, 

створеними 1885 року, де живописний почерк постімпресіоніста став особливо 

розкутим і деталі ландшафту відтворені фактично формально [529, с. 85]. 

Аналогічні особливості наявні в живописному моделюванні краєвиду 

А. Ерделі [529, с. 85]. Широкими каскадами мазків живописець схематично 

прописує листя, контури дерев і яскравими розтяжками моделює зелений 

килим трави [529, с. 85]. Із біографії А. Ерделі відомо, що вперше він 

ознайомився з особливостями спектрального колоризму під час пленеру в 

мистецькій колонії в Кечкеметі, яку очолював угорський постімпресіоніст 

К. Ференці [204, с. 3; 997, с. 84–100]. 1913 року А. Ерделі запросили на літню 

практику в цей новаторський осередок як студента Угорської Королівської 

національної школи мистецтв і ремесел [444, с. 16]. У цей період у Будапешті 



331 
 
утверджувалися нові напрями, що прийшли на зміну імпресіонізму [529, с. 85]. 

Практика під керівництвом К. Ференці дала змогу синтезувати власний досвід із 

засадами сезаннізму, що виявилося ефективним підґрунтям у творчих пошуках 

А. Ерделі 1930–1940-х років [529, с. 85]. 

Зовсім по-іншому основи сезаннізму проявилися в жанрі натюрморту [529, 

с. 85]. Постановки 1930–1940-х демонструють процес поетапного опановування 

досвіду: від темної обмеженої палітри в 1930-ті роки до чистої хроматичної гами 

в 1940–1950-ті [529, с. 85]. У натюрмортах А. Ерделі продемонстрував схильність до 

імпровізацій, оминувши цитування сезаннівських схем (іл. Б 6.6.17, Б 6.6.18) [529, 

с. 85]. Серед натюрмортів початку 1930-х років можна відзначити олійний 

«Натюрморт» на картоні з приватної збірки, що перегукується із сезаннівським 

«Натюрмортом з чайником» (1869) з Музею д’Орсе [529, с. 85]. У центрі 

фронтальної композиції змальовано крупним планом два дзбани і яблука, які чітко 

виділяються на темному, схематично прописаному тлі [529, с. 85]. Живописне 

моделювання здійснено розгонистими колірними розтяжками. Враження об’ємності 

передано умовно, через градацію барв [529, с. 85]. 

У композиції та живописній манері ерделівського натюрморту наявні риси, 

типові для ранньої творчості П. Сезанна 1959–1970-х років: замилування масивними 

формами; тенденція до спрощення світлотональних співвідношень; умисне 

огрубіння форми; численні опрацювання того самого сюжету, спрямовані на 

спрощення композиції; фронтальність, статичність і схематичність композиції; 

утвердження зображення першого плану; відсутність однієї точки споглядання, 

наче кожен предмет постає окремо; попереднє опрацювання та узагальнення 

натурних вражень; самостійність із відхиленням від академічних смаків [529, 

с. 85]. За визначенням Н. Яворської, згадані ознаки були властиві роботам 

П. Сезанна 1885–1890-х років [843, с. 11]. 

Цілком інше враження справляють натюрморти А. Ерделі середини 1930-х років, 

побудовані на засадах спектрального колоризму: «Натюрморт з пляшкою та фруктами 

на таці» (іл. Б 6.6.17), «Натюрморт з келихом і фруктами», «Натюрморт» – усі із 

ЗОХМ [529, с. 85]. У постановках А. Ерделі наявні зміни в бік декоративно-
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площинного узагальнення форм, аналогічні тим, що відбувалися в натюрмортах 

П. Сезанна 1878–1890-х: «Яблука» (1878) з Музею Фіцуільяма в Кембриджі; 

«Три груші» (1879) з Національної галереї мистецтв у Вашинґтоні; «Натюрморт 

з гранатом і грушами» (1890) з музею д’Орсе; «Натюрморт з яблуками» (1890) з 

Державного Ермітажу [529, с. 85]. Водночас декоративна естетика ерделівських 

натюрмортів подібна до хроматичних стилізацій В. Шпали («Натюрморт з 

грушами», 1936, іл. Г. 6.6.15; «Натюрморт з яблуками», 1937, іл. Б 6.6.16), який 

осучаснив сезаннівську традицію, синтезувавши її з харизматичністю народного 

мистецтва. Власне в інтерпретаціях В. Шпали сезаннізм отримав своє нове 

«народне» обличчя, що своєю чергою привертало увагу ужгородських митців 

саме до його живописних версій постімпресіонізму (іл. Б 6.6.19). 

Серед згаданих натюрмортів А. Ерделі на увагу заслуговує «Натюрморт з 

пляшкою та фруктами на таці», у якому викристалізувалися засадничі принципи 

формальних підходів П. Сезанна [529, с. 85]. У центрі фронтальної композиції 

зображено овальну мідну посудину, на якій розташовано пляшку вина, фрукти 

та склянку води [529, с. 85]. Ця зона першого плану формально переходить у 

площину другого плану, де дві симетрично розташовані драперії «кулісами» 

завершують простір композиції [529, с. 85]. Концепцію вирішено за принципом 

«дзеркальної» подібності: розташована зліва пляшка візуально збалансована 

склянкою води з правого боку; враження від яскравого кармінового яблука 

ліворуч підсилено зображенням такого самого яблука-близнюка праворуч; пляма 

соковитої жовто-помаранчевої груші вгорі блюда підтримується зображенням 

аналогічної груші внизу [529, с. 85]. Оскільки всі деталі натюрморту подано 

крупним фронтальним планом, на полотні постає формальний хроматичний 

орнамент з яскравих декоративних площин [529, с. 85]. Фрагментарний стиль 

А. Ерделі нагадує живописне моделювання В. Шпали й підводить до гіпотези, 

що ужгородський новатор орієнтувався на модного чеського сезанніста. У 

середині 1930-х років формальні норми образотворення розвинулися в 

практиці А. Ерделі з повною переконливістю: це монументальність, простота, 

схематизм, фронтальність, статичність, декоративність, площинність, – усі 
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властивості, що домінували в живописі В. Шпали [529, с. 85]. Процес 

осучаснення сезаннізму в мистецтві В. Шпали, допоміг А. Ерделі зрозуміти 

важливість його власного індивідуального сприйняття цієї традиції, розкривши 

діапазон нових можливостей, якими, власне, П. Сезанн не скористався. 

Наприкінці 1930-х років незримий діалог А. Ерделі з П. Сезанном утілився 

в «Натюрморті з годинником» [529, с. 86]. Можна припустити, що українського 

колориста на створення такого образу міг надихнути відомий «Натюрморт з 

годинником з чорного мармуру» (1871) з колекції Ставроса Ніархоса в Афінах 

[529, с. 86]. Траурна гама сезаннівського натюрморту, масивні форми 

зображеного інтер’єру та барокова динаміка звивистих драперій підсвідомо 

викликають у глядача асоціації, які можна порівняти з драматичними інтонаціями 

органної музики Й .С. Баха, у творчості якого барокова поліфонія досягла 

найвищого розквіту [529, с. 86]. У натюрморті П. Сезанна наче відчувається 

сам дух епохи бароко, утілений у темній гамі барв, їх підвищеній контрастності, 

фактурній пастозності звивистих мазків [529, с. 86]. Невипадково Ф. Бурґер провів 

аналогію між динамічно-натужною творчою експресію П. Сезанна та живописним 

темпераментом Рембрандта [874, с. 62]. Глибоко драматичний образ самотності, 

метафорично втілений П. Сезанном у «Натюрморті з годинником з чорного 

мармуру», віддзеркалював стан його творчої втоми та зневіри [529, с. 86]. 

Натомість в інтерпретації А. Ерделі засади міфотворення П. Сезанна набули 

протилежного тлумачення [529, с. 86]. Відчуття безвиході, утілене П. Сезанном 

через алегорію зламаного годинника, А. Ерделі перетворив на оптимістичний 

яскраво-феєричний вибух емоцій [529, с. 86]. Каскади веселкових барв полинули 

лавиною на глядача зусібіч, наче джазова мелодія [529, с. 86]. В ерделівській 

імпровізації всі елементи: годинник, стіл, драперії та вази – переливаються барвами 

веселки, наче кришталь на сонці [529, с. 86]. А. Ерделі зображає не предмети, а 

власне радісне сприйняття життя [529, с. 86]. Його імпровізація символізує оптимізм, 

віру та надію [529, с. 86]. Рожеві, жовті, смарагдові й ультрамаринові відтінки 

формують живописну архітектоніку полотна, немовби це унітарний організм 
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[529, с. 86]. За висновками науковців, «самодостатній статус кольору в П. Сезанна 

мимовільно вказує на його абстрагованість від природи» [843, с. 45]. 

Тенденція художнього опрацювання сезаннівських сюжетів закріпилася в 

натюрмортах А. Ерделі 1940-х років: «Натюрморт. Квіти» (1947), «Натюрморт з 

червоною чашкою і дзвониками» (кінець 1940-х), «Натюрморт» (1952) – усі з 

ЗОХМ (іл. Б 6.6.17, Б 6.6.18). Серед пошуків А. Ерделі цього періоду варто 

відзначити «Натюрморт зі статуеткою» кінця 1940-х років. За своїми 

образотворчими характеристиками робота перегукується із сезаннівським 

«Натюрмортом з гіпсовим купідоном» (1895) з Інституту мистецтва Курто в Лондоні 

[529, с. 86]. А. Ерделі використовує специфічну для П. Сезанна «музейну» 

атмосферу, його «сріблясту» палітру з вохристими, оливковими й 

ультрамариновими відтінками та ключові деталі композиції у вигляді 

динамічних драперій та овальних тарелів [529, с. 86]. Утім на підґрунті цих 

образотворчих констант закарпатський колорист створює власний художній 

образ [526, с. 311]. 

У центрі фронтальної композиції розташовано посудину, склянки та статуетку, 

вони обрамлені згори різнокольоровими драперіями [529, с. 86]. Предмети 

віддзеркалюються на скляній поверхні овального столу, що створює ефект 

побічної ілюзорності [529, с. 86]. У концепцію натюрморту закладено новий 

зміст про візуальну ефемерність матеріального буття [529, с. 86]. І в цьому сенсі 

пошуки А. Ерделі втілюють цінності, протилежні художньому баченню П. Сезанна 

[529, с. 86]. У «Натюрморті зі статуеткою» А. Ерделі творчо підсумовує досвід 

П. Сезанна. Наприкінці 1940-х років проблему підпорядкування яскравих 

колірних плям А. Ерделі почав вирішувати як суто декоративну [529, с. 86]. У 

пізній творчості А. Ерделі з’явилися залишкові риси сезаннізму у вигляді 

фовізму: «Флокси» (1947), «Натюрморт з флоксами» (1953), «Натюрморт» 

(1954) – усі із ЗОХМ. Шлях від П. Сезанна до А. Матісса закарпатський колорист 

здолав за два десятиліття [529, с. 86]. 

Помітне місце у творчості А. Ерделі посідають інтерпретації сюжетів сезаннівських 

«Купальниць», виконані впродовж 1930–1946 років: «Купальниці», «Оголені на 
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березі», «Оголена, яка сидить» (1930-ті); «Краєвид з фігурою» (1935), «Оголена 

серед дерев», «Купальниці» (1937), «Натурниця. Пробудження» (1946) – усі з 

приватних збірок [529, с. 86]. Оригінальністю вирізняється полотно «Оголена 

серед дерев» (1937, іл. Б 6.6.14), яке по праву можна зарахувати до шедеврів 

А. Ерделі [529, с. 86]. Фронтально по діагоналі художник розташовує силует 

дерева та жіночу фігуру з піднятими руками, подібну до птаха, який злітає [529, 

с. 87]. Формальне вирішення головних образів митець здійснює настільки 

узагальнено, що індивідуальний статус втрачає будь-який сенс [529, с. 87]. 

Стихія природи в образі дерева постає обличчям до стихії життя, яке символізує 

жіноча постать [529, с. 87]. 

Живописне моделювання перекрученого стовбура і його бароково-звивистих 

гілок, наче в дзеркальній подібності, повторюється в рухах жіночого тіла [529, с. 

87]. Однак враження тілесності зовсім зникає як елемент тимчасової матеріальної 

констатації [529, с. 87]. Натомість народжується відчуття напруженої енергії, 

нездоланної, всесильної та вічної, як сама природа [529, с. 87]. У цій картині 

художній синтез А. Ерделі досяг апогею [529, с. 87]. У полотні в єдиному пориві 

професійного інстинкту злилися всі потенції сезаннізму: експресія, колір і символ 

[529, с. 87]. Живопис вражає вишуканою палітрою. Сині кобальти 

переплітаються з кобальтами фіолетовими на «тілі»-стовбурі дерева [529, с. 87]. 

Відтінки смарагдових і бузкових барв переплавляються у в’юнких рухах 

жіночого пориву, бо «тілом» цей рух і не назвеш [529, с. 87]. Пульсування 

звивистих ліній употужнюються симультанними «вибухами» кобальту зеленого 

на листі й ультрамарину на небі [529, с. 87]. Художнє міфотворення образу 

відбулося на новому формальному витку синтезу мистецтв, і тут велична 

культура П. Сезанна стала лише підґрунтям для народження нового і якісно 

іншого українського мистецтва [529, с. 87]. Сьогодні цей вражаючий твір 

зберігається в приватній збірці і належить до найкращих досягнень вітчизняного 

сезаннізму XX століття [529, с. 87]. Адаптація сезаннізму в практиці А. Ерделі 

підтверджує органічну приналежність сучасного українського мистецтва до 

європейської культури, що надало історичний шанс вивести мистецьку традицію 
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Закарпаття з провінційного закутку на шлях широкого міжнародного визнання [529, 

с. 87]. Через подвижницьку педагогічну діяльність А. Ерделі 1916–1946 років 

створена ним закарпатська живописна школа стала визнаним феноменом 

національного мистецтва [445, с. 67–68; 529, с. 87]. 

 

Висновки до розділу 6 

Дослідження постімпресіоністичних пошуків у практиці О. Мурашка, 

Ф. Кричевського, А. Маневича, І. Северина, М. Бурачека й А. Ерделі першої 

чверті XX століття дало змогу підсумувати: попри індивідуальну траєкторію 

адаптації піонерам українського модерну не вдалося оминути загальноєвропейських 

закономірностей цього процесу. Досвід імпресіонізму допоміг колористам 

поєднати емпіричні враження із суб’єктивним відчуттям барв. Ця початкова 

стадія синтезу мистецтв підвела українських живописців до розуміння, що при 

створенні художнього образу відсоток уявного може змінюватися й зростати. 

Лінія, колір і площина стали практичним інструментом формального вислову. 

Відповідно до індивідуального темпераменту митці зосереджували свою увагу 

на певному засобі візуалізації. У результаті інтерпретація ставала більш 

експресивною, символічною або конструктивною. Процес пошуків був 

зумовлений бажанням віднайти сучасний український стиль європейського 

ґатунку. Тобто розроблення актуальної національно-ідентичної мови живопису 

було панівною мотивацією для українських митців. 

У творчій еволюції О. Мурашка, О. Новаківського, І. Северина та М. Бурачека 

шлях до метафоричної мови постімпресіонізму пролягав від натуралістичних 

засад імпресіонізму до символічних – постімпресіонізму. Зокрема, досліди О. Мурашка 

із сонячним освітленням 1911–1913 років, що нагадували неоімпресіоністичні 

експерименти Ж. Сера, відкрили йому практичні засоби хроматичного ущільнення 

кольору через ефект контражуру. Стан опозиції світла до тіні О. Мурашко почав 

використовувати метафорично, як аргумент символічної антиномії. Через 

аналогічний досвід пройшли Ж. Сера, П. Ґоґен, П. Боннар, В. Борисов-Мусатов 

і М. Сар’ян. Нові формальні досягнення О. Мурашко поглибив в образі «Праля» 
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(1914), де процес щоденної праці інтерпретовано символічно, як 

священнодійство. Тенденція до посилення інтенсивності кольорів наявна в 

постімпресіоністичній композиції «Квіткарки» (1917), де автор наблизився до 

фовізму, утім у нього не вистачило часу реалізувати свої відкриття. Останнім 

постімпресіоністичним акордом його творчості став «Портрет жінки з квітами» 

(1918). Упродовж 1911–1918 років О. Мурашко віднайшов візуальні еквіваленти 

для створення власного живописного синтетизму, завдяки якому й реалізувалися 

його перші та, на жаль, останні постімпресіоністичні образи. 

У практиці І. Северина та М. Бурачека формальні традиції постімпресіонізму 

стверджувалися в контексті молодопольських мистецьких смаків, наскрізно 

пов’язаних із впливами віденської сецесії і так званим «японоподібним» 

краківським постімпресіонізмом. Ці нестандартні чинники польського 

мистецького середовища стимулювали розвиток українських пейзажистів у напрямі 

площинно-декоративного постімпресіоністичного вислову. І. Северин почав 

творчо сприймати постімпресіонізм 1906 року, на другий рік навчання в КАМ, і ця 

тенденція тривала приблизно до 1913-го. Зміни творчих уподобань митця були 

прямо зумовлені світоглядними трансформаціями в практиці його вчителя 

Я. Станіславського, який саме в той період відійшов від імпресіонізму та під 

впливом гравюри укійо-е захопився площинно-декоративним стилем 

постімпресіоністів. Отже, не сформувавши академічних навичок, І. Северин 

одразу захопився формальними антиакадемічними розробками. Позаяк уся 

спадщина І. Северина була знищена під час Другої світової війни, ранні 

постімпресіоністичні експерименти митця залишилися фактично єдиним 

свідченням його творчості. 

Аналогічно постімпресіоністична тенденція адаптувалася у творчості 

М. Бурачека, який формувався під перманентним впливом краківського мистецького 

середовища. Специфічною рисою цього митця було те, що він працював у багатьох 

тенденціях паралельно. Приблизно 1910 року в його пленерних етюдах 

окреслилися характерні прикмети постімпресіонізму, зокрема в образі «Навесні» 

(1910). Поетичний склад таланту митця сприяв узагальненню природних вражень 
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до стану ліричної метафори. Ліричне відчуття української природи М. Бурачек 

проніс через усе творче життя, але більшість постімпресіоністичних етюдів-

вражень він створив у період 1910–1920-х років. Опановуючи постімпресіонізм, 

М. Бурачек сприйняв ідеї пантеїзму, поширені в практиці В. ван Ґоґа та 

П. Сезанна. У його краєвидах помітне наслідування сецесійно-орнаментальної 

репрезентації, якою користувалися перші постімпресіоністи. Як і в практиці 

інших піонерів українського модерну, творчі пошуки М. Бурачека були 

мотивовані потребою сформувати сучасний національний стиль, який би 

репрезентував українську культуру. 

Обставини творчої біографії А. Маневича, Ф. Кричевського й А. Ерделі 

були іншими. У той момент, коли їхні імпресіоністичні враження 

вичерпалися та потрібно було розвиватися далі, ці колористи опинилися в таких 

мистецьких середовищах, де був популярний сезаннізм. Опановуючи сезаннізм за 

умов різного соціокультурного клімату, А. Маневич, Ф. Кричевський та 

А. Ерделі сприйняли ідеї П. Сезанна через вимір різних національних 

інтерпретацій. Хоча термін «сезаннізм» був загальноприйнятим, на практиці ранній 

сезаннізм 1910–1925 років російських бубновалетівців концептуально відрізнявся 

від пізнього чеського сезаннізму 1920–1930-х років.  

Пршим до сезаннізму звернувся А. Маневич. І ця тенденція розвивалася в 

його практиці впродовж 1916–1927 років. Після вдало проведеної персональної 

виставки в галереї Дюран-Рюеля, що зробила його ім’я популярним у колі російських 

галеристів, український пейзажист опинився в атмосфері індустріальних мегаполісів 

Москви та Петрограда, де планував провести наступні виставки. А. Маневич швидко 

адаптувався до специфіки конструктивно-урбаністичної естетики сезаннізму, що 

органічно розвинулася в його творчості після еміграції 1921 року до США. 

Наприкінці 1920-х років у сезаннізмі А. Маневича, зокрема в краєвиді «Осінь. 

Парк» (1925–1927), з’явилися початкові ознаки фовізму та кубізму. Оскільки 

відвертий схематичний формалізм ніколи не приваблював ліричну натуру А. Маневича, 

він продовжив розробляти власний постімпресіоністичний синтетизм, який 

наприкінці життя поєднався з експресіонізмом. 
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Ф. Кричевський зацікавився сезаннізмом 1926 року, одразу після проведення 

московської виставки «Поль Сезанн – Вінсент ван Ґоґ» у залах ДМНЗМ. Художник 

працював у цьому напрямі до кінця 1931 року. Про специфіку адаптації 

сезаннізму у творчості митця можна судити за двома образами ‒ «Портрет 

Н. П. Кричевської» (1926) і «Портрет Л. Морозової» (1931). Знайомство із сезаннізмом 

стало для Ф. Кричевського школою європейського формалізму, що дало змогу 

йому абстрагуватися від соціальної заанґажованості тогочасного пролетарського 

мистецтва. Експериментуючи з простором, Ф. Кричевський сприйняв засоби 

сферичної перспективи та прийоми змалювання предметів з різних точок зору. 

Сезаннівська концепція власного творчого виміру допомогла Ф. Кричевському 

зберегти власне творче обличчя за умов соціальної цензури СРСР. Досвід 

сезаннізму підвів митця до створення індивідуального постімпресіоністичного 

синтетизму в образах «Свати» (1928), «Мати» (1929), «Рідна земля» (1935), які 

концептуально походять від сезаннізму. 

У практиці А. Ерделі увага до сезаннізму актуалізувалася наприкінці 1920-х років, 

але безпосередні розробки цієї тенденції припали на початок 1930-х – 1940-ві роки. 

Найсильніший вплив на формування ужгородського колориста справив чеський 

варіант сезаннізму В. Шпали, у практиці якого ідеї П. Сезанна вступили в 

еволюційну дифузію з фовізмом і кубізмом, почасти синтезувавшись з 

естетикою народного мистецтва Ці специфічні особливості, властиві пізньому 

чеському модерну, вплинули на мистецькі смаки А. Ерделі. Саме тому творчість 

А. Ерделі складно ідентифікувати щодо якоїсь однієї тенденції, позаяк елементи 

синтезу спричинили реакцію прогресивного самооновлення.  

Систематизуючи особливості сезаннізму А. Маневича, Ф. Кричевського 

й А. Ерделі, зазначимо два ключові принципи, якими ці митці найчастіше 

керувалися. Перший полягав у посиленій увазі до ілюзорно-просторового 

конструювання середовища, що прокладало шлях до кубізму. Приблизно на 

початку 1930-х років до цієї межі наблизилися Ф. Кричевський та А. Маневич, 

але перетинати її не стали. Другий підхід ґрунтувався на тому, що проблему 

гармонізації колірних плям вирішували суто декоративно. Цей вектор сезаннізму 
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розвивав потенції фовізму й набув поширення в зрілій практиці А. Ерделі 1940–

1950-х років. Отже, новаторський досвід інтернаціонального європейського 

оточення спонукав українських послідовників постімпресіонізму до невпинного 

власного розвитку. Збагачуючись провокативними ідеями іноземних колег, 

українські живописці, не перетворюючись при цьому на росіян, поляків, чехів 

чи румунів, залишали у власній практиці тільки те, що стверджувало їхню 

національну самобутність. Через творчість і педагогічну діяльність адептів 

постімпресіонізму засади формального хроматичного кольоропису асимілювалися 

в образотворчому мистецтві першої половини XX століття.  
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РОЗДІЛ 7 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСТІМПРЕСІОНІЗМУ В 1950 –1980-х РОКАХ 

 

Проблему виживання загальноєвропейської постімпресіоністичної тенденції 

формального живопису доби модерну в умовах комуністичної стагнації СРСР 

1950–1990-х років порушимо в цьому розділі. Як відомо, у той трагічний для 

української культури період історії образотворче мистецтво Української РСР 

існувало в умовах диктаторського засилля соцреалізму з його обов’язковою 

пропагандою радянського стилю життя [1103, с. 136]. Традиція українського 

хроматичного живопису занепадала в умовах фронтальної заборони етнічної 

ідентифікації. Нав’язаний в СРСР інтернаціональний формат соціокультурної 

репрезентації в перспективі був спрямований на те, щоб нівелювати будь-які 

ознаки етнічної приналежності та створити новий тип громадянина, у якого би 

статус «радянська» людина замінив уявлення про національну ідентичність. Три 

чверті XX століття держава планомірно підмінювала поняття: політичні гасла 

комуністичної доктрини витісняли споконвічні народні традиції та загальнолюдські 

цінності [526, с. 319]. 

Історично зумовлена специфіка тогочасного радянського артринку практично 

обмежувала потенційні масштаби творчого вибору і формально-образотворчого 

плану, і сюжетно-тематичного репертуару. Спеціально створений при Міністерстві 

культури Художній фонд СРСР формував державне замовлення і здійснював 

закупівлі. Тож індивідуальний творчий поступ українських колористів повоєнного 

періоду відбувався за умов жорстких обмежень творчої свободи та відсутності 

права вибору. Варто згадати, що впроваджений за часів СРСР образотворчий метод 

соцреалізму поширився в культурний простір інших тоталітарних держав. 

Зокрема, сьогодні соцреалізм процвітає в Китаї. При цьому програма державно-

політичного міфотворення має яскраво виражений національний характер і не 

передбачає боротьби з тенденціями формалізму: імпресіонізмом, абстракцією, 

сюрреалізмом, гіперреалізмом тощо. 
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В образотворчому мистецтві Української РСР чинник політичної 

заанґажованості суспільного буття значно применшив, але не знищив одиничних 

спроб своєчасно реалізувати свій творчий хист і самобутній темперамент. Як 

показало сучасне дослідження, українські митці продовжували стверджувати 

формальні традиції постімпресіонізму навіть за несприятливих історичних 

обставин. Соцреалізм як об’єктивна даність культурного життя змушував 

художників, схильних до формальних експериментів, вдаватися до професійних 

хитрощів і замасковувати власні ідеї під вивіскою тематичної проблематики 

соцреалізму. Розробляючи десятиліттями гіпертрофований імідж радянської 

надлюдини (будівельників, доярок, ланкових, трактористів, голів радгоспів 

тощо) тогочасні живописці-експериментатори призвичаїлися концентрувати увагу 

глядача не на зовнішніх умовах, а на внутрішніх процесах явищ і подій. 

Тобто інструмент художнього міфотворення як субфактор формального 

синтезу мистецтв не зник з процесу творчого «виробництва» періоду 1950–1990-

х років. Серед українських художників нової хвилі, у досвіді яких традиції 

хроматичного кольоропису розвинулися на новому історичному етапі, ми 

вирізнили постаті непересічних митців: двох львівських живописців Романа 

Сельського й Олекси Шатківського, трьох закарпатських митців Гаврила Глюка, 

Андрія Коцки й Ернеста Контратовича, а також київської художниці Тетяни 

Яблонської, яка, з одного боку, успадкувала жагу до експериментаторського 

формалізму від учителя Ф. Кричевського, а з іншого – розвинула власне формальне 

ставлення до кольору під впливом знайомства із закарпатськими живописцями, 

з якими вона працювала на всеукраїнських пленерах наприкінці 1950-х [526, с. 320]. 

За умов тоталітарного диктату соцреалізму сучасне українське мистецтвознавство 

вирізняє два антитетичні статуси – офіційне мистецтво, представники якого мали 

урядові замовлення, кошти й громадське визнання, і неофіційне (нонконформізм), 

прихильники якого нічого не мали, але продовжували самовіддано відроджувати 

національну культуру всупереч громадсько-політичним перешкодам [156, с. 23–

29; 536, с. 287–290;676, с. 303–307; 679, с. 282–290]. Більш диференційований 

підхід до цієї проблеми показав, що не всі митці, які належали до табору 
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офіційного мистецтва, наприклад, А. Коцка, Г. Глюк, Т. Яблонська, були справді 

ортодоксами соцреалізму. Як показало вивчення емпіричного матеріалу, чимало 

представників так званого офіційного мистецтва інтегрували в неухильний 

соціальний сюжет свій індивідуальний мистецький світогляд, створивши при цьому 

власний художній простір, відмінний або навіть протилежний соцреалізму [526, с. 321]. 

Тож мистецтвознавча тенденція зараховувати всю творчість виразника 

офіційного табору винятково до напряму соцреалізму на сьогодні не є 

актуальною. Чимало таких художників ставилися до цієї ситуації суто як до 

фактору матеріальної забезпеченості, що дозволяв отримувати стабільний 

заробіток, а для себе малювали зовсім інше, те, що їм подобалося насправді. 

Офіційно визнані митці нерідко потайки створювали формальні роботи в інших 

напрямах, зокрема в тенденції постімпресіонізму (А. Ерделі, Ф. Кричевський, 

А. Коцка, Ф. Манайло, В. Микита, І. Тартаковський, В. Чегодар). По-друге, не в усіх 

випадках визнаний художник-соцреаліст присвячував цьому напряму все своє 

життя (Т. Яблонська, Г. Глюк). По-третє, деяких модерністів, які ненавиділи соцреалізм, 

фактично змусили намалювати окремі соцреалістичні сюжети (Р. Сельський – 

«Птахоферма», «На колгоспному дворі», «Лущать соняшник») [526, с. 321]. 

В історію українського соцреалізму вписані імена художників, яких 

сьогодні не можна зарахувати до щирих, переконаних соцреалістів, бо їхня 

професійна діяльність була зумовлена не власними бажаннями, а звичайною 

обережністю. Стратегія професійних компромісів співіснувала у творчості більшості 

тогочасних митців, що не належали до кола ортодоксальних нонконформістів. 

Тому територія досліджень, у якій окреслилася тенденція «стерилізувати» 

уявлення нащадків про цей фрагмент української культури, буде завжди 

пов’язана із суб’єктивізмом. Звичайно, поряд з компромісною моделлю творчого 

виживання існували митці, які не вважали за потрібне підлаштовуватися під 

політичні запити й смаки. Зокрема, у творчих пошуках Р. Сельського, О. Шатківського 

й Е. Контратовича збереглися та розвинулися паростки національної традиції 

хроматичного формального постімпресіоністичного живопису, що реалізувалися 

в їхній творчості другої половини XX століття. 
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7.1 Досвід постімпресіоністичного експерименту у творчості Р. Сельського24  

Одним із самобутніх репрезентантів французьких живописних традицій 

межі XIX – першої декади XX століття є відомий львівський художник-

експериментатор Р. Сельський, творчість якого привертає незмінну увагу 

українських мистецтвознавців [25; 81; 122; 169; 284; 301; 466; 457; 657–663; 812; 

858]. Наприкінці 1920-х років Р. Сельський разом з польськими новаторами 

Є. Янішем, О. Кшивоблоцьким, В. Висоцьким, Л. Ліллем, О. Ганом, 

М. Влодарським, Л. Тировичем зорганізували у Львові угруповання «Артес» 

(1929–1935) [486, с. 113]. У цей час Р. Сельський почав відвідувати майстерню 

О. Новаківського (1920–1922), навчатися на відділі декоративного живопису у 

Львівській промисловій школі під керівництвом К. Сіхульського (1921–1922), 

вступив до Краківської академії мистецтв (1922–1927), студіював у паризькому 

ательє польського постімпресіоніста Ю. Панкевича (1925–1929) [169, с. 32; 526, 

с. 322]. Львівський митець став відомим у Європі ще замолоду, завдяки участі у 

всесвітній Паризькій виставці декоративного мистецтва в Ґран-Пале (1925) з 

проєктом килима, що був створений під керівництвом К. Сіхульського та 

відзначений бронзовою медаллю [169, с. 32]. Зорієнтованість Р. Сельського на 

стандарти аванґардного європейського живопису, започаткована в роки юності, 

назавжди залишилася творчим орієнтиром, попри зміну історико-культурних 

чинників [526, с. 322; 551, с. 79]. 

З приходом радянського режиму на Галичину восени 1939 року Р. Сельський, 

як багато інших львівських митців, звернувся до найменш політизованого 

живописного жанру – краєвиду [505, с. 100]. Наприклад, за чотири роки до згаданих 

історичних подій на «Салоні художників профспілок польських художників» (1936), 

експонованому в Кракові, Львові, Лодзі, Познані та Варшаві, Р. Сельський виставляв 

формальні твори: «Інтер’єр» (№ 137) і «Коні» (№ 138) [985, с. 21], які помітив 

 
24 У підрозділі 7.1 використані наші публікації: «Інспірації постімпресіонізму в 

краєвидах Романа Сельського» [505], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ 
століття» [526, с. 322-336]. 
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Т. Добровольський [888, с. 366–367, 371]. Наприкінці 1940-х років, опинившись 

під адміністративним тиском Спілки радянських художників України, 

Р. Сельський таки був змушений присвятити темі господарської селянської праці 

частину своїх сюжетів [505, с. 101]. 

Як відомо, з метою «перевиховання» правління СРХУ відряджало членів 

своєї організації відпрацьовувати довіру уряду на пленери в радянські колгоспи 

[526, с. 323]. У літературних джерелах зазначено, що від 1948 року, коли на посаду 

відповідального секретаря правління СРХУ призначили партійця В. Любчика, у 

творчості Р. Сельського почався період професійного переслідування, зокрема 

восени 1952 року його в товаристві В. Манастирського, Л. Левицького й 

М. Сельської зобов’язали виїхати в Одеську область, у колгосп «Шлях до 

комунізму» Котовського району, звідки він привіз чотирнадцять пленерних 

етюдів [25, c. 63–64; 505, с. 100]. Вимушену стратегію творчого компромісу 

Р. Сельський почав застосовувати безпосередньо в сюжетах, створених для 

адміністративної звітності правлінню СРХУ: «У Жовкві» (1946) з фондів ЛГМ; 

«Поле на околиці Жовкви» (1946), «Роботи при городі» (1946), «Жінки на городі. 

Жовква» (1946), «Збирання картоплі» (1946), «З пасовиська. Жовква» (1946–

1950) – усі з приватних збірок [526, с. 323]. Хоча згадані етюди написані 

безпосередньо на пленері, у них акцентовано не на відтворенні банальної 

реальності «сірих» буднів радянського колгоспника, а на власних суб’єктивних 

враженнях митця від яскравих осінніх барв [505, с. 101]. Незважаючи радянську 

тематику, створені образи не можна зарахувати до взірців соцреалізму, позаяк 

вони написані у формально-декоративному антиакадемічному ключі, де 

відтінок фарби важив набагато більше ніж сюжет [526, с. 324]. 

Постаті українських селян Р. Сельський інтерпретує схематично, як імперсональні 

типажі-манекени. Приблизно в такому самому ракурсі до цієї проблеми ставився 

П. Сезанн [874, с. 32, 52–57]. Про наміри рекламувати героїчний імідж радянської 

людини-праці взагалі не йшлося. Можна впевнено сказати, що Р. Сельському 

було байдуже, що прописувати фарбою: корів, собак, жінок чи кукурудзу, бо його 

насамперед цікавив тільки колір деталі в загальній системі хроматичного живописного 
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візерунка [526, с. 324]. Очевидно, таке формальне, а в системі цінностей радянського 

суспільства – «безвідповідальне» ставлення Р. Сельського до пропаганди 

радянського стилю життя спілчанське керівництво тлумачило як буржуазні 

аполітичні настрої, а згадані роботи Р. Сельського сприймало як іронічну пародію 

на соцреалізм [505, с. 101]. Тож невдала спроба творчого самозахисту не врятувала 

митця від наступних адміністративних нападок [25, c. 62–65]. 

Нав’язана тема соціалістичних буднів не змогла змінити західноєвропейські 

стандарти колірного вислову, зорієнтовані, у випадку із Р. Сельським, на формальні 

традиції польських капістів і школу французького живопису кінця XIX століття [505, 

с. 101]. «Увиразнення концептуальних зв’язків малярства Р. Сельського з ідеями 

польських капістів і дискусіями між французьким колоризмом та паризьким 

Монпарнасом заохочувало насвітлення окцидентального вектора його творчих 

пошуків», – стверджує Р. Яців [858, с. 9]. Тенденція хроматичного узагальнення, у 

якій Р. Сельський синтезував ідеї польських капістів з формальними засадами 

паризького ар нуво, реалізувалася в його пленерних етюдах другої половини 

1930-х – середини 1940-х років: «Гель» (1936) – із ЛГМ; «Човни в Гелю» (1938) – 

з фондів НМЛ; «Вулиця в Гелю» (1936) і «Краєвид з вежею» (1938), «Підльвівський 

пейзаж» (1945) – усі твори з приватних збірок; «Підміський пейзаж» (1940-ві) – 

з фондів НМЛ. На підставі цих формальних експериментів з кольором формувалися 

майбутні постімпресіоністичні шукання Р. Сельського періоду 1950–1970-х років [526, 

с. 325]. 

Приблизно від кінця 1930-х до кінця 1940-х років у творчості Р. Сельського 

відбувався перехід від достовірно-натуральних параметрів імпресіонізму до 

формального хроматичного живопису, метою якого стало відтворення поетично-

узагальнених вражень від природи. Зокрема, уявлення про об’ємність предметів 

і просторову глибину Р. Сельський почав імітувати умовно, через диференціацію 

кольорів, при цьому його образи природи набули суто візіонерського характеру 

[526, с. 325]. Ця тенденція, здійснена засобами хроматичної стилізації, 

продуктивно розвинулася в краєвидах кінця 1940-х – початку 1960-х років. 

Серед характерних взірців постімпресіоністичної тенденції можна виокремити 
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низку образів: «Косівський пейзаж» (1948), «Кримський мотив» (1950), «Верхи. 

Топорне» (1958), «Пейзаж з Уютного» (1960), «Містечко поміж скель» (1961), 

«Будиночок в Уютному» (1962) – усі краєвиди з приватних збірок (іл. Б 7.1.6–7.18). 

Тож паризькі заняття Р. Сельського 1925–1929 років у польського 

постімпресіоніста Ю. Панкевича стали безпосереднім підґрунтям для утвердження 

постімпресіоністичної тенденції у творчій практиці львівського живописця [526, 

с. 325]. Розробляючи власний живописний стиль, Р. Сельський синтезував жанри 

краєвиду й натюрморту, що втілилися в оригінальні постімпресіоністичні 

композиції: «Червоний натюрморт на тлі Чорногори» (1950-ті), «Червоні ворота» 

(1952), «Натюрморт і Чорногора вдалині» (1958, іл. Б 7.1.5), «На ґанку. 

Криворівня» (1958, іл. Б 7.1.7) [526, с. 326]. Нагальна потреба Р. Сельського 

відмежуватися від ненависної радянської дійсності провокувала його до 

формування власного художнього простору, а підсвідоме бажання сховатися у 

світ вигаданих ідеалізованих фантазій зумовило метафоричну мову візуальних 

натяків-символів [505, с. 101]. 

Краєвиди Р. Сельського 1950–1980-х років побудовані на концептуальній 

відмові від тривимірної об’ємності та лінійної перспективи. Живописна мова 

орієнтується на традиції художнього узагальнення й площинне моделювання 

(іл. Б 7.1.6–7.1.8). Започаткована тенденція має точки перетину з традиціями 

українського народного мистецтва, що додалися до авторського синтетизму 

Р. Сельського. Поєднання європейської школи колоризму з традиціями 

українського народного мистецтва збільшувало коефіцієнт загальної 

декоративності, і візуально краєвиди митця нагадували формальні 

різнокольорові «килими» [505, с. 101]. Міфопоетичне ставлення художника до 

української природи розкрилося в його розробках ідеалізованих краєвидів, які 

можна диференціювати за тематико-філософською фабулою:  

а) краєвид ідеального місця на Землі, що концептуально перетинається 

з ґоґенівською концепцією «штучного» таїтянського раю та сезаннівськими 

ідеалізаціями Екса: «Дворик у Дзінтарі» (1949), «Будинок під кипарисами. Крим» 
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(1950-ті), «Краєвид» (1960), «На Степанському» (1960-ті), «Кримський пейзаж. 

Уютне» (1961, іл. Б 7.1.8) [505, с. 101]; 

б) образ дерева як символічне втілення земного життя, що співзвучно із 

сезаннівськими інтерпретаціями сосни та ванґоґівськими кипарисами: «Карпатський 

мотив» (1950-ті), «Хата Якутовича. Дземброня» (1973), «Під старою повіткою. 

Лаврів» (1975), «Копиці. Лаврів» (1975), «Квасоля» (1975) [505, с. 101]; 

в) метафора зневіри в образі зламаного дерева: «Птах над узліссям» (1959), 

«Ліс» (1960-ті), «Зламані смереки» (1967), «Лісова гущавина» (1968), «Ліс після 

грози» (1970-ті), «Стовбур з корінням» (1979–1980), «Олені на узліссі» (1972), 

«Череда» (1973), «У темному лісі» (1976) [505, с. 101];  

г) трикутноподібна гора як символ космічної світобудови, що суголосно 

із сезаннівськими глобалізаціями образу гори Святої Вікторії: «Карпатський краєвид 

з Чорногорою» (1960-ті), «На Степанському» (1969-ті), «Акерман. Сахарна гора» 

(1960-ті, іл. Б 7.1.10), «Пізні квіти» (1971) [505, с. 101];  

ґ) природа й культурна цивілізація, що перекликається з міфологемою 

П. Сезанна: «Краєвид на Чорногору з веранди» (1959), «Містечко поміж скель. 

Уютне» (1961), «Стіни фортеці Акерман» (1958–1959), «Вежі фортеці і гора Сокіл. 

Уютне» (1962), «Старі мури на тлі гір. Крим» (1962), «Краєвид з веранди (подвір’я 

Іллюків). Дземброня» (1960-ті) [505, с. 101];  

е) дерево та жінка як символи життя, що концептуально перегукується 

із сенаннівськими й ерделівськими «купальницями»: «Дівчата на узліссі» (1980-ті), 

«Купальниці біля річки» (1970-ті), «Білявка під деревом» (1970-ті), «Чорнявка 

поміж деревами» (1978–1979) [526, с. 328]. 

У пошуках актуального художнього вислову XX століття у своєму мистецькому 

світобаченні Р. Сельський надихався надбаннями світової культури, зокрема 

прадавніми міфами й легендами [505, с. 101]. Вивчення живописних творів 

1920–1980-х років показало, що художнє міфотворення Р. Сельського мало 

діахронічну природу [505, с. 102]. Створені митцем сучасні краєвиди незримо 

матеріалізували неосяжну передісторію минулих епох, забезпечуючи відчуття 

прадавніх доісторичних символів неба, землі та людини. Ремінісценції 
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язичництва, що поступово стали частиною його постімпресіоністичного синтетизму, 

уловлюємо в краєвидах «Косівський пейзаж» (1948), «У Дземброні» (1950-ті), 

«На ганку. Криворівня» (1958, іл. Г. 7.1.7) [545, с. 233]. Як відомо, синтез 

європейського живопису з язичницькими віруваннями побутував у таїтянському 

періоді творчості П. Ґоґена [77, с. 92]. В основу художніх інтерпретацій 

Р. Сельського, як правило, закладено семантичну опозицію: небо (духовне) – 

земля (матеріальне) [505, с. 102]. Ця концепція виразно розкрита у творах «Будинок 

під кипарисами. Крим» (1950-ті), «Краєвид» (1960-ті), «Генуезька фортеця. 

Уютне» (1950-ті), «Містечко поміж скель. Уютне» (1961) (іл. Б 7.1.6–7.1.8). 

Живописна манера Р. Сельського у вигляді формальної декоративно-площинної 

стилізації дає змогу припустити, що краєвид відтворено не з натури, а з 

попередньо написаного на пленері етюду [505, с. 102]. 

Малюючи сучасне небо, гори, квіти, Р. Сельський зазирав власним 

творчим поглядом із XX століття у вимір детермінованих у часі понять, на які 

історично обмежена плинність буття не поширювалась, а лише ставала приводом 

для нового артистичного жесту в умовах чергової історичної доби [505, с. 102]. 

Ця властивість «зупиняти» мить, що була властива постімпресіоністичному 

баченню, з’явилася у творах Р. Сельського приблизно на межі 1940–1950-х років. 

Як згадує львівський історик В. Бадяк, період 1950–1960-х років був драматичним 

часом, коли творче ім’я Р. Сельського навмисно замовчували [25, с. 64–65]. 

Львівський художник шукав духовної опори в потенціалах власної творчості. 

Невипадково саме в цей період у краєвидах Р. Сельського все частіше починає 

фігурувати образ гори, що асоціативно символізує могутність, початок цілісності, 

зрештою, духовну нездоланність [505, 102]. 

Монолітною виваженістю та монументальністю художнього вислову 

вирізняється краєвид Р. Сельського «Акерман. Сахарна гора» (1960, іл. Б 7.1.10), 

який можна зіставити з поетико-епічним звучанням сезаннівських образів гори 

Святої Вікторії (іл. Б 7.1.9) [505, с. 102]. Як згадує А. Воллар, масштабний силует 

Святої Вікторії надихав французького постімпресіоніста ще з дитинства, позаяк 
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монументальний образ гори звеличував місцевість Ексу, наче храм [107, с. 94; 

526, с. 329]. 

В історії світової культури гора як символ має широкий діапазон 

інтерпретацій, але найчастіше її пов’язують із трансформаціями образу 

Світового дерева, що постає еквівалентом моделі світобудови, у якій відбито 

основні параметри космічного устрою [419, с. 311; 505, с. 102]. За легендами, 

Світова Гора складається з трьох частин: вгорі ‒ боги, посередині – люди, 

унизу – злі духи [505, с. 102]. Міфопоетичні асоціації людства про складові гори 

віддзеркалені в основах політико-соціальної ієрархії суспільного устрою, її 

форма – у відтворенні архітектурних релігійно-ритуальних споруд, що, як правило, 

імітували масив гори, відповідно, запозичуючи пропорції її частин. «У цьому 

сенсі піраміди, зикурат, пагоду, храм, ступу, чум та арку можна розглядати як 

архітектурний образ Гори, її аналог», – відзначає видатний етнограф С. Токарєв 

[419, с. 314; 505, с. 102]. На думку науковців, образ гори як символ космічного 

першопочатку відтворено в шедеврах світового мистецтва, зокрема, «у фресці 

Джотто “Святий Франциск бере воду зі скелі” (1296–1300), з верхньої церкви 

Сан-Франческо в Асизі; у “Потопі” І. Босха з колекції Роттердамського музею 

Бойманса – Ван Бенінгена; у “Молінні про чашу” (1455) А. Мантеньї з 

колекції Лондонської національної галереї» [419, с. 311–312; 505, с. 102]. 

Протягом 1950–1960-х років в інтерпретаціях образу гори Р. Сельського зростав 

коєфіцієнт імперсонального узагальнення, що сприяло посиленню художнього 

міфотворення [505, с. 102]. 

Краєвид «Акерман. Сахарна гора» (іл. Б 7.1.10) написано насиченими 

барвами, наче осяяними яскравим кримським сонцем. Як видно з непрописаних 

фрагментів полотна, етюд був створений в один прийом «a la prima». Спочатку 

художник опрацьовував масиви найбільших живописних площин – гору, небо, 

землю, побудованих на контрасті основних кольорів: синього, червоного й 

жовтого. Уже потім Р. Сельський прорисовував зеленим і коричневим контуром 

формальні силуети дерев і скель [505, с. 102]. Звивиста манера рисунку Р. Сельського 

нагадує барокоподібний стиль сезаннівських живописних моделювань. Лінеарний 
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контур митець вирішив відтінками марса коричневого, кобальту фіолетового та 

капут-мортууму світлого. Міфопоетичне переосмислення символу гори у творчій 

практиці Р. Сельського формувалося упродовж 1950–1970-х років під час його 

пленерних поїздок по Криму та Закарпаттю. При цьому на початку 1950-х років 

інтерпретація мотиву ще орієнтована на точну географічну топографію 

місцевості, прикладом можуть бути «Кримський мотив» (1950), «Верхи. 

Топорне» (1958), «Велике каміння. Біля Рибальського» (1959), «Пейзаж з Уютного» 

(1960, іл. Б 7.1.6) [505, с. 102]. У творах 1970-х років цей потяг художника до 

документальної впізнаваності зовсім зник («Олені на узліссі», 1972; «Біля 

Уютного», 1974). 

Метафоричні уявлення Р. Сельського часто доповнюють символічний образ 

гори вертикальним елементом у вигляді дерева, колони, стовпа, стовбура. Як 

відомо, у деяких традиціях Центральної Азії образ «світової гори» інтерпретують 

як «залізний стовп», шо з’єднує небо із землею [419, с.  312; 505, с. 103]. Залучення 

до краєвиду вертикалі дерева, що кроною торкається неба, а корінням землі, 

підсилює неподільну амбівалентність союзу неба й землі та алегорично пов’язується 

із символами життя [419, c. 397; 505, с. 103]. Виокремлення образу дерева 

спостерігаємо в низці краєвидів Р. Сельського 1970-х років: «Хата Зеленчуків» 

(1970), «Перед дощем» (1970), «Засніжені дерева» (1970), «Дземброня» (1971), 

«Квасоля» (1975). В історії французького постімпресіонізму дерево як символ 

непереможності  життя над смертю отримує авторську інтерпретацію у творчості 

П. Сезанна (сосна) і В. ван Ґоґа (кипарис) [505, с. 103]. Цим усталеним художнім 

асоціаціям сприяло сформоване століттями міфопоетичне уявлення, що пов’язувало 

образ дерева життя з однією з іпостасей Світового дерева [419, с. 396; 505, 

с. 103]. Культурною естафетою ця поетична імпреза інспірується в мистецтві 

XX століття, зокрема, у творах українських художників, які пройшли через 

досвід постімпресіоністичного експерименту: І. Северина та М. Бурачека 

(яблуня), Е. Контратовича (калина), О. Шатківського та В. Микити (сосна), 

Т. Яблонської (тополя), І. Мельничука (каштан) [505, с. 103; 526, с. 331]. 



352 
 

Опрацьовуючи краєвид, передбачливий інстинкт Р. Сельського вибудовує 

враження природної спорідненості через введення градуальних еквівалентів: 

рослини – тварини – люди, що артикулюють послідовне утвердження гармонії 

буття [505, с. 103]. Мотив природного «ланцюга» простежуємо в сюжетних варіаціях: 

«Вечірня пісня» (1970–1973), краєвиди «Дерево з дятлами» (1977), «Руді корови» 

(1977), «Пташка» (1980), «Шишки і пташина» (1982) [505, с. 103]. Часто на 

другому плані краєвиду Р. Сельський змальовує людську домівку, створюючи в 

такий спосіб дистанційно-полярну паралель між обмеженим у часі простором 

людського життя і «вічно живою» природою дерева, що має можливість існувати 

впродовж кількох століть [505, с. 103].  

Мотив гори в зіставленнях з кам’яною вертикаллю – алегорією «залізного 

стовпа» ‒ наявний у роботах, створених у Криму: «Генуезька фортеця. Уютне» 

(1950), «Стіни фортеці Акерман» (1958–1959), «Містечко поміж скель» (1960), 

«Вежі фортеці і гора Сокіл. Уютне» (1962), «Старі мури на тлі гір. Крим» (1962) [505, 

с. 103]. Дух античності, що завжди слугував культурогенним «добривом» для 

української цивілізації, поширювався в середину країни із координат Кримського 

півострова. Фрагменти архітектурних античних колон на фоні Чорного моря 

надихали не одне покоління українських митців на створення глобальних 

художніх антиномій – природи й цивілізації [505, с. 103]. У проєкціях 

індивідуального міфотворення ця проблема візуалізувалась у вигляді зруйнованих 

архітектурних мотивів на тлі вічної природи [526, с. 332]. 

При розгляді емпіричного матеріалу за фактами творів Р. Сельського стає 

очевидним, що в його інтерпретаціях кримських краєвидів імпліцитно присутній 

філософський дискурс, у якому простежуємо паралелі співіснування символів 

культурної цивілізації як штучно створеної надбудови «гори» із символами 

космічної світобудови, що постають у вигляді Кримських гір (іл. Б 7.1.10) [505, 

с. 103; 526, с. 332]. Образ культурної цивілізації Р. Сельський символічно змалював 

у вигляді кам’яних фортець. При створенні кримських сюжетів художник 

невимушено звертався до синтезу мистецтв, що плавно перейшов у його 

творчість наступного часу (іл. Б 7.1.8). 
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Період 1960–1970-х років знаменує черговий розквіт творчості Р. Сельського, 

наближаючи його мистецтво до вершин художнього узагальнення [505, с. 103; 

526, с. 333]. Переоцінка цінностей і розуміння нових образотворчих можливостей 

неодмінно привели митця до практичних змін візуальних стандартів, що дедалі 

більше тяжіли до декоративної експресії народного мистецтва (іл. Б 7.1.5). У зрілій 

творчості складники його постімпресіоністичного краєвиду ‒ дерева, пеньки, 

гілки, птахи – інтерпретовано в проєкціях пам’яті предків [505, с. 103; 526, с. 333]. 

Р. Сельський продуктивно застосовує засоби художньої гіперболи, глобалізацію 

художнього змісту до епічного масштабу, елементи героїзації, що 

використовували в українському фольклорі [505, с. 103; 526, с. 333]. 

Система творчих переоцінок Р. Сельського постає досить логічною та 

послідовною в поступовому ствердженні власного художнього міфотворення. Як 

можна помітити, не раз символи одного міфологічного ряду плавно переходили 

в символи наступного або поєднувалися з ними [505, с. 103; 526, с. 333]. У цьому 

сенсі не стали винятком постімпресіоністичні інтерпретації образу жінки в природі. 

Як відомо, у деяких архаїчних традиціях Дерево життя іноді ототожнювали 

із жіночим началом [505, с. 103]. Рецепції язичницьких вірувань імпліцитно 

наявні в постімпресіоністичних творах Р. Сельського 1970–1980-х років: «Білявка на 

узліссі» (1970), «Дівчата на узліссі» (1977), «Чорнявка поміж деревами» (1978–

1979) [505, с. 103]. Якщо в архаїчному світобаченні пращурів аксіологічне 

акцентування передбачало в образі жінки символи продовження життя та родючість, 

то у творчих модуляціях Р. Сельського увага переноситься в бік гедоністичної 

чуттєвості, що була важливою рисою французького постімпресіонізму [505, с. 104]. 

Зокрема, інспірації міфологічного мотиву як орієнтаційного фетишу язичницької 

аксіології в простір образотворчого мистецтва XX століття виявляє засіб 

постімпресіоністичного синтетизму, властивого П. Ґоґену, який наділяв 

нецивілізованих дикунів, тобто язичників, атрибутами християнського сакрального 

культу (іл. Б 6.1.6) [486, с. 83; 505, с. 104]. 

Художня інтерпретація Р. Сельського постає дзеркальною антитезою щодо 

загальновідомих образів П. Ґоґена. Львівський митець, навпаки, інтерпретує сучасницю 
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в подобі язичниці у творі «Білявка під деревом» (1970-ті). У картині «Дівчина 

на узліссі» алегоричне витлумачення природи жінки перебуває в координатах 

проміжного стану – уже не людини, а «наджінки», але ще не богині [505, с. 104]. 

У народі дівчину з такими якостями вважали «відьмою», а у фольклорі називали 

«мавкою», або «нявкою», що в карпатсько-українській традиції ототожнювалася 

з «лісовою панною» – міфічним створінням, що виникло з душі померлої дитини 

[505, с. 104; 672, с. 165]. Демонологізації образу «Чорнявки поміж деревами» 

(1978–1979) сприяло умовне вирішення деталей її обличчя, що, на відміну від 

образу «Білявка на узліссі», зображувало не очі, а погляд червоних зіниць. Тож, 

розробляючи сучасний відповідник метафори родючості «жінки-дерева», 

Р. Сельський залучив у власну практику архаїчні модуси античного язичництва 

в інтерпретації «білявки», яка у своїй доісторичній елегантності зорієнтована на 

традицію грецьких «еталонів» [505, с. 104; 526, с. 333]. Проаналізувавши твори 

Р. Сельського, можемо вказати, що взірці його живописного постімпресіонізму 

формувалися на засадах синтезу візуальних критеріїв і духовних традицій, 

створюючи при цьому індивідуальний авторський синтетизм (іл. Б 7.1.4–7.1.10) 

[505, с. 104; 526, с. 334]. 

Вивчення мистецької спадщини Р. Сельського періоду 1920–1980-х років 

дало змогу виявити, що багатогранний мистецький талант львівського маестро 

увібрав найрізноманітніші новаторські тенденції останньої декади доби модерну 

1900–1914-х років [526, с. 334]. Специфіка мистецького процесу напередодні 

Першої світової війни полягала в тому, що нове антиакадемічне мистецтво 

(формально-фігуративне) перетиналося з новітнім мистецтвом модернізму 

(нефігуративним), і вони почали існувати в одному культурному просторі, 

дезорієнтуючи художників-новаторів уседозволеними гаслами, ідеями та 

маніфестами [526, с. 334]. «Творчість таких видатних митців, як Сезанн, Боннар, 

Леже, Пікассо, Утрілло, Дерен, Анрі Руссо, Матісс, Шагал, Брак визначила коло 

пошуків і зацікавлень Р. Сельського, можна сказати, на все життя», – 

справедливо відзначає В. Гудак [169, с. 32–33].  
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Розгадка багатогранності таланту Р. Сельського полягає в тому, що він 

сприйняв дух експериментаторства (іл. Б 7.1.1–7.1.3). Будь-який напрям чи 

тенденція не могли тривалий час утримувати його увагу. Митець прагнув 

спробувати все, що він вловив у Парижі. Елегантний і стриманий зовні, цей 

митець мав велику мету – не витрачати свого життєвого часу на марнославство 

[526, с. 335]. Він увібрав із французького живопису кінця XIX – початку XX 

століть ту життєрадісну легкість, яку новатори ар нуво засвоїли від 

розважальних сценок укійо-е (іл. Б 3.1.8–3.1.24) [526, с. 335]. За цією паризькою 

ґламурністю поставала непідкорена французька жага свободи, вільного мистецького 

вибору, що Р. Сельський намагався прищепити молодим дезорієнтованим 

українським художникам, які формувалися в несприятливий для національної 

культури радянський період [526, с. 335]. Елегантність і легкість мистецького 

вислову Р. Сельського перейшли у творчість його учнів-послідовників: 

К. Звіринського, С. Коропчака, В. Патика, які реалізувалися в різних напрямах 

образотворчого мистецтва [526, с. 335].  

У період 1944–1947 років Р. Сельський викладав у Львівському художньому 

училищі імені І. Труша. Упродовж 1947–1974 почергово обіймав посади викладача, 

завідувача кафедри, декана факультету Львівського державного інституту прикладного 

та декоративного мистецтва [526, с. 335]. Саме викладацька діяльність 

Р. Сельського дала реальний шанс українському мистецтву XX століття не втратити 

свого європейського потенціалу, вибореного на межі XIX – XX століть [526, 

с. 335]. Діахронічна артикуляція мистецького поступу, що, за висновками 

українських мистецтвознавців, показова для української національної малярської 

традиції, знайшла оригінальне вирішення у творчості львівського митця [169, 

с. 35; 819, с. 30; 858, c. 23]. Позаяк Р. Сельський перепробував майже всі можливі 

напрями й стилі, його творчість неможливо зарахувати до якоїсь однієї тенденції, 

окрім як до загального руху «модернізм» [526, с. 336]. Отже, 

постімпресіоністичні пошуки 1950–1980-х років, які ми проаналізували, 

репрезентують фрагмент творчої діяльності Р. Сельського (іл. Б 7.1.4–7.1.10). Але 

робота Р. Сельського в цьому напрямі сприяла ствердженню національної 
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традиції хроматичного колоризму, яку успадкував його видатний учень – 

український постімпресіоніст В. Патик. 

 

7.2 Традиції «Молодої Польщі» та групи «Ритм» як підґрунтя 

постімпресіоністичного синтетизму О. Шатківського25  

Самобутнім виразником українського постімпресіонізму другої половини 

XX століття є відомий львівський художник О. Шатківський (1908–1979), у 

творчості якого органічно з’єдналися талант живописця та графіка [526, с. 336]. 

Митець походить з невеликого волинського містечка Новий Почаїв, яке з 8 вересня 

1920-го по вересень 1939 року належало до територій Польщі, що зумовило 

майбутню фахову зорієнтованість у бік українсько-польських культурних 

контактувань [526, с. 336]. 1946 року О. Шатківський переїхав жити до Львова, 

де плідно працював до самої смерті [589]. Найбільша в Україні збірка його творів 

періоду 1930–1979 років зберігається у фондах НМЛ й нараховує 63 живописні 

та 83 графічні праці [526, с. 336]. Дослідження згаданих живописних творів 

О. Шатківського та літературних джерел періоду 1956–2017 років засвідчило, що у 

творчості митця можна виокремити чотири періоди фахового становлення: 

початковий (1926–1931), академічний (1931–1938), постакадемічний (1939–1946), 

постімпресіоністичний (1947–1979) [526, с. 336]. 

Початкову мистецьку освіту О. Шатківський здобув у малярському гуртку 

при іконописному цеху Почаївської лаври під керівництвом О. Якимчука, який 

мав певні сентименти щодо ствердження народних звичаїв Волині [806, с. 68]. У 

виданні Р. Яціва «Олекса Шатківський та український мистецький гурток 

“Спокій”» зазначено, що впродовж свого керівництва школою О. Якимчук 

започаткував міжреґіональну культурну співпрацю з низкою варшавських 

мистецьких установ, зокрема Товариством заохочення образотворчого 

 
25 У підрозділі 7.2 використані наші публікації: «Натюрморти Олекси Шатківського 

1960–1970-х років» [520], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» [526, с. 
336-356]. 
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мистецтва, Товариством приятелів образотворчого мистецтва і Салоном 

Гарлінського [860, с. 7–8]. Напрацьовані професійні контакти О. Якимчука 

допомогли О. Шатківському визначитися з подальшим напрямом навчання у 

Варшавській академії мистецтв [680, с. 8]. 

Тож наступний період творчого становлення О. Шатківського 1931–

1938 років дослідники, як правило, називають «варшавським» [714, с. 206]. 

Академічне студіювання художника відбувалося під керівництвом видатних 

польських митців: Л. Вичулковського, Т. Прушковського, В. Скочиляса. 

Зокрема, провідний польський графік міжвоєнного двадцятиліття В. Скочиляс, у 

класі якого О. Шатківський навчався рисунку в перші роки, був одним з ініціаторів 

творчих об’єднань «Ритм» (1922) і «Гравюра» (1925) [526, с. 336; 704, с. 42–47]. 

Як відомо з літературних джерел, першочерговим завданням ритмівців була 

розробка індивідуального авторського стилю, при цьому художників 

об’єднувала спільна мистецька ідеологія, що передбачала перетворення 

емпіричної дійсності засобами синтезу мистецтв [526, с. 337; 888, с. 168]. За 

спостереженнями Т. Добровольського, усередині угруповання «Ритм» 

виокремилися окремі підгрупи за творчими інтересами: поборники народності під 

керівництвом В. Скочиляса; прихильники елліністичної концепції 

С. Виспянського; антиімпресіоністичне коло митців, «які намагалися подолати 

наслідки тих художніх напрямів, що панували в польському мистецтві перед 

самим початком Першої світової війни» [888, с. 168]. 

Узагальнюючи діяльність ритмівців, Т. Добровольський зараховує їхню 

творчість до різновиду неосецесії, звертаючи увагу на ту різницю, що в класичній 

сецесії лінію використовували як панівний пластичний засіб рисунку, а в 

практиці ритмівців рельєфна лінеарність принципово змінювала власну 

функцію, позаяк безпосередньо «ліпила» живописну архітектоніку сюжету [526, 

с. 337; 888, с. 68–169]. Польський мистецтвознавець виділяє характерні для 

ритмівців засоби відтворення: спрощення форм, площинна розробка елементів, 

посилення декоративності, суголосність ритмічної композиції, що нагадувала 

ефект гобелена [888, с. 168]. При дослідженні живописних праць 
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О. Шатківського з фондів НМЛ було виявлено, що відзначені 

Т. Добровольським живописні засоби ритмівців повністю адаптувалися у 

творчості О. Шатківського наприкінці 1940-х років [520, с. 237–239; 526, 

с. 338]. 

З іншого боку, віртуозне володіння В. Скочиляса техніками гравюри, 

офорта, сухої голки та ксилографії органічно перейшли в досвід О. Шатківського 

як художника-графіка. У тематичному репертуарі В. Скочиляса домінували 

сцени із селянського життя та краєвиди, створені під впливом народного лубка, 

серед яких можна згадати «Збір урожаю фруктів» (1925) із Сілезького музею 

та композицію «Дівчата з кошиками» (1928) з приватної збірки. О. Шатківський 

сприйняв цю народну зорієнтованість і специфічну лубкову естетику, що 

позначилося на його зрілій творчості, зокрема в жанрі портрета: «Портрет Лесі 

Українки» (1971), «Гуцул із сопілками» (1978) [514, с. 327]. 

Народна тема, що органічно утверджувалася в мистецтві польського 

модерну під впливом пасіонарних настроїв хлопоманії, визначала творчі 

вподобання Л. Вичулковського. Його художні образи «Рибалки» (1891), «Оранка 

в Україні» (1903, іл. Б 4.4.1), «У полі» (1911–1912, іл. Б 7.2.1), «Копання буряків» 

(1911, іл. Г. 7.2.2) невимушено надихали О. Шатківського на розроблення 

власних інтерпретацій на цю тему, що втілилось у низці сюжетів 1950–1970-х років: 

«Пасіка господаря» (1954), «Стара хата» (1963), «Чередник» (1967, іл. Б 7.2.6), 

«Збирання буряків» (1967, іл. Б 7.2.4), «Польові роботи» (1974, іл. Б 7.2.3). Логіка 

перебігу подій дає змогу припустити, що волинська проблематика першого вчителя 

О. Якимчука виявилася підґрунтям для утвердження української теми 

О. Шатківським далеко поза домом [504, с. 45–47]. 

Під дією ностальгійних спогадів О. Шатківський продовжував створювати 

сюжети, пов’язані з Україною: «Жінка на полі» (1930-ті), «Поліщуки» (1931), 

«Пастухи» (1932), «Натюрморт з капелюхом» (1933), «Гуси між копами», «Кухня» 

(1934), «Пасовисько» (1935), «Старий лірник» (1936), «Праля» (1937), «Почаївська 

лавра» (1938) [504, с. 45–47]. Згадані етюди 1930-х років належать до ранніх 

імпресіоністичних шукань О. Шатківського, що були окремо проаналізовані 
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в публікації «Інспірації імпресіонізму в практиці Олекси Шатківського в період 

Варшавського навчання 1931–1939 років» [504]. 

На початку зрілої творчості О. Шатківського, що історично збіглося з 

декадою хрущовської «відлиги» (1953–1964), народна тема стала своєрідною 

ареною для відродження етнічної ідентичності в багатонаціональному мистецтві 

радянських республік [526, с. 339]. Сільськогосподарські сюжети були органічні для 

біографії О. Шатківського, який зростав у багатодітній родині фермера, і в 

сьомому класі, коли не вистачило грошей на гімназію, цілий рік пас корів і гусей 

[680, с. 8]. Специфіка хроматичного символізму, що визначала 

постімпресіоністичний живопис, стала своєрідним каталізатором творчих шукань 

О. Шатківського другої половини 1940-х – кінця 1970-х років. Настрої української 

народності втілилися в усі жанри творчості митця: 

а) тематичні композиції: «Чередник» (1965), «Польові роботи» (1967), 

«Козацька кіннота» (1968), «Збирання буряків» (1974); 

б) жанр портрета: «Портрет Лесі Українки» (1971), «Гуцул із сопілками» 

(1978); 

в) жанр натюрморту: «Натюрморт» (1965), «Натюрморт з яблуками» (1965), 

«Жоржини та яблука» (1965), «Кали» (1967), «Квіти» (1972), «Квіти і фрукти» (1975); 

г) жанр краєвиду: «Пасіка» (1951), «Озеро в Почаєві» (1953), «Пасіка 

господаря» (1954), «Яблуні» (1963), «Стара хата» (1963), «Бойківщина» (1973) 

[526, с. 339–340]. 

Серед згаданих сюжетів О. Шатківського варто вирізнити 

постімпресіоністичні образи «Збирання буряків» (іл. Б 7.2.4) і «Польові роботи» 

(іл. Б 7.2.3), у яких узагальнилися міфопоетичні уявлення про сучасний український 

живописний стиль [526, с. 340]. Обидва твори написані темперою на полотні. У 

композиціях домінує діагональний напрям польових ділянок, що свого часу 

визначав композиційний задум епічного полотна Л. Вичулковського «Оранка в 

Україні» (іл. Б 4.4.1). Власні інтерпретації української народної теми 

О. Шатківський змалював у вигляді декоративно-площинних стилізацій і з 

верхньої точки споглядання [526, с. 340]. Як зазначено раніше, ці специфічні 
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властивості репрезентації перейшли в практику Л. Вичулковського під 

естетичним впливом гравюр укійо-е. Позаяк упродовж 1934–1936 років 

Л. Вичулковський викладав у Варшавській академії мистецтв, його краківський 

«японізований» образотворчий інструментарій інтегрувався у варшавське 

мистецьке середовище [526, с. 340]. 

Надихаючись творчістю Л. Вичулковського, О. Шатківський спроєктував 

селянську тему у вимір сьогодення, що актуалізувало модернізацію його живописних 

засобів [526, с. 340]. У центрі сюжетів «Польові роботи» (іл. Б 7.2.3) і «Збирання 

буряків» (іл. Б 7.2.4) О. Шатківський зобразив групу українських дівчат, червоні 

та жовті силуети яких контрастно вирізняються на тлі яскравого зеленого поля 

та блакитного неба. Їхні невеличкі різнокольорові фігурки розташовані на тлі 

масштабного лану у вигляді формального іррегулярного орнаменту. Селекція 

кольорів до хроматичного мінімуму ‒ синє, червоне, жовте, зелене в поєднанні зі 

схематичною манерою стилізації – усе це дуже подібне до символічного вислову 

українського народного килимарства (іл. Б  6.5.5, Б  6.5.10) [549, с. 367–368]. 

До того ж живописна манера О. Шатківського накладати фарбу на полотно 

об’ємними фактурними штрихами візуально нагадує грубу ворсисту ковдру, 

тому рельєфний стиль художника асоціюється з килимом і, об’єктивно кажучи, 

нічим не нагадує жанрової академічної картини [526, с. 341]. О. Шатківський 

здійснював живописне моделювання через спрощення та схематизацію всіх 

елементів художнього задуму. Деталі його картин сприймаються як рівноцінні 

модуси неподільної хроматичної композиції [526, с. 341]. Ці своєрідні 

характеристики Т. Добровольський відзначив як специфічні ознаки ритмівського 

образотворення [888, с. 168–169]. Розробляючи власний постімпресіоністичний 

стиль, О. Шатківський синтезував обидва джерела новітнього польського 

мистецтва: через Л. Вичулковського він сприйняв творчий потенціал 

краківської молодопольської школи, а через Т. Прушковського та В. Скочиляса 

– модернізовані прийоми варшавського угруповання «Ритм» [526, с. 341]. Тому 

постімпресіоністичні розробки О. Шатівського репрезентують якісно новий рівень 
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аспірацій, відносно аналогічних шукань О. Новаківського, у яких 

акумулювалися естетико-філософські уявлення доби модерну [526, с. 341]. 

Як і в ситуації з колгоспними сюжетами Р. Сельського, згадані постімпресіоністичні 

композиції митця спілчанське керівництво сприймало як пародію на соцреалізм 

[526, с. 341]. «Любчик назвав мене формалістом, що в ті роки було дуже загрозливим 

звинуваченням», – згадував О. Шатківський [580, с. 13]. Закорінений на традиціях 

українського народного побуту, О. Шатківський продовжував працювати в обраному 

постімпресіоністичному ключі. Шукаючи координати перетину між традиційними 

уявленнями українського народного майстра й сучасними поглядами європейського 

живописця, О. Шатківський інстинктивно відштовхувався від імперативу 

національної свідомості (іл. Б 7.2.26) [503, с. 72]. Творчість Л. Вичулковського, 

сформована під впливом патріотичних ідей хлопоманії, виявилася продуктивним 

імпульсом для ствердження ідилічно-утопічного постімпресіоністичного бачення 

О. Шатківського [526, с. 341]. 

Сучасне опрацювання мистецької спадщини О. Шатківського 1930–1970-х років 

дало змогу провести низку аналогій з постаттю Т. Прушковського, чия розсудлива 

прихильність до демократичних переоцінок образотворчого дискурсу не суперечила 

дотриманню класичних стандартів високого мистецтва. Як зазначено в літературних 

джерелах, 1925 року Т. Прушковський організував творче Братство Святого Луки, 

у якому культивували ремесло, традиційні живописні техніки, фундаментальний 

рисунок і педантизм у відтворенні деталей [888, с. 267–269]. Аналогічне 

ставлення до можливостей сучасного живопису спостерігаємо в практиці 

О. Шатківського [526, с. 341]. 

1935 року О. Шатківський у товаристві польських студентів-друзів 

Б. Урбановича, М. Вежбіцького та Ф. Бартошека відвідав музеї Дрездена, 

Мюнхена, Мейсена й Берліна, де він уперше побачив виставку імпресіоністів [680, 

с. 11–12]. 1937 року О. Шатківського разом з В. Манастирським як найкращих 

студентів Варшавської академії направили на літні вакації до Парижа, де 

О. Шатківський уперше побачив постімпресіоністів, кубістів, а також у Луврі – 

Ель Ґреко [680, с. 12]. Утім, як згадував О. Шатківський: «Захоплювався 
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Сезанном, Піссарро, Ренуаром, а щось мене тримало й тягнуло до старого» [680, 

с. 12]. У цій симпатії до здобутків нового мистецтва XX століття, що толерантно 

поєднувалися з повагою до класичних традицій, розкривається спорідненість 

творчого бачення О. Шатківського з Т. Прушковським [526, с. 342]. 

Згаданий синтетичний підхід до формування індивідуальної живописної 

лексики помітний у творах: «Львівський пейзаж» (1960), «Квіти і фрукти» (1962, 

іл. Б 7.2.21), «Жоржини та яблука» (1965), «Чередник» (1965, іл. Г. 7.2.6), «Вечірній 

Львів» (1966), «Квіти» (1972, іл. Б 7.2.17), «Бойківщина» (1973, іл. Б 7.2.14), 

«Квіти в посуді» (1975, іл. Б 7.2.29). Виважене ставлення О. Шатківського до 

критеріїв формування власного творчого простору, по-перше, передбачало 

класичні уявлення про художній твір, котрий завжди залишався в площині 

емпіричної дійсності, по-друге, реальний об’єкт зображення створювався за 

традиційними вимогами композиції й рисунку [520, с. 240]. Щодо проблеми 

використання живописних технік можна зауважити, що нерідко спостерігаються 

відхилення від традиційних норм минулих століть. Наприклад, у натюрморті 

«Квіти» (1972, іл. Б 7.2.17) одночасно із застосуванням олійних фарб автор 

користувався водорозчинною темперою та будівельною емаллю [526, с. 343]. 

Неакадемічною є практика прорисовування елементів композиції чорним 

вугіллям просто поверх завершального олійного нашарування [520, с. 238]. Цей 

прийом зафіксовано в натюрмортах «Квіти і фрукти» (1962, іл. Б 7.2.21), 

«Хризантеми та яблука» (1965, іл. Б 7.2.34), у краєвиді «Вечірній Львів» (1966), 

портреті «Гуцул із сопілками» (1978) [520, с. 238; 526, с. 343]. Ця 

експериментальна тенденційність зближує творчі пошуки О. Шатківського з 

практичними методами роботи варшавських художників групи «Ритм» [520, с. 240]. 

Основною метою О. Шатківського було бажання знайти власну тему творчості та 

підібрати оригінальні живописні прийоми, завдяки яким можна було відтворити 

враження національної української ідентичності [526, с. 343]. 

У процесі багатолітніх мистецьких пошуків симптоматичного значення 

набуває жанр натюрморту, у якому найвиразніше розкрився міфопоетичний 

потенціал постімпресіоністичного світобачення О. Шатківського [503]. Як можна 
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судити по натюрмортах О. Шатківського 1959 року, зокрема тих, що були 

експоновані на Виставці натюрмортів у залах Львівської організації Спілки 

художників УРСР: «Айстри» (№ 45), «Квіти в білій вазі» (№ 46), «Яблука» 

(№ 47), – із тогочасних постановок зовсім зникли будь-які ознаки побутовості [84, 

с. 4]. Художник почав зображати переважно квіти та плоди, які є універсальними 

образами, створеними безпосередньо природою, а не руками людини [503, с. 71]. 

О. Шатківський згадує: «До 1960 року моїх робіт не брали на виставки до Києва, 

аж 1961 року картина “Хризантеми” експонувалася в Москві, під час Декади 

українського мистецтва» [526, с. 345; 680, с. 14]. 

Зізнання О. Шатківського потребує пояснення, позаяк натюрморт з 

хризантемами був улюбленим в практиці Л. Вичулковського (іл. Б 7.2.32, 

Б 7.2.33). Як відзначає А. Круль, Л. Вичулковський сприйняв цей сюжет від 

японського жанру кіку-но-хана (kiku-no-hana) [526, с. 345; 939, с. 143–154]. Серед 

натюрмортів з хризантемами пензля О. Шатківського можна відзначити «Квіти в 

посудині» (1975, іл. Б 7.2.23, Б 7.2.26), «Хризантеми та яблука» (1965, 

іл. Б 7.2.34), «Квіти і фрукти» (1962, іл. Б 7.2.21). Опрацювання згаданих творів 

підтвердило образотворчі аналогії з декоративними фризами Л. Вичулковського 

«Хризантеми» (1900–1910, іл. Б 7.2.32, Б 7.2.33). Ознаки творчої спадкоємності 

розкриваються в низці деталей: фрагментарний тип композиції «рars pro toto», що 

акцентував увагу на квітці або пуп’янках; моделювання суцвіть у вигляді 

окремих видовжених мазків, що нагадує враження від пастельних етюдів 

Л. Вичулковського; використання локальних барв; контрастний тип хроматичної 

репрезентації; площинно-декоративна стилізація предметів; назви натюрмортів, 

які трапляються в натюрмортному жанрі Л. Вичулковського; декоративний 

дизайн живопису, що починає нагадувати предмет, а не картину, яка адресує до 

діяльності митців Молодої Польщі [526, с. 346]. 

Сучасне мистецтвознавче зіставлення образотворчих особливостей у 

натюрмортах Л. Вичулковського («Хризантеми у вазоні», 1908; «Хризантеми», 

1908) із засобами візуалізації в натюрмортах з хризантемами пензля 

О. Шатківського показало, що український живописець продуктивно засвоїв 
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досвід польського наставника й адаптував його на українське національне 

підґрунтя [526, с. 346]. Зокрема, О. Шатківський проігнорував елегантно-

європейську живописну манеру Л. Вичулковського: спростив форми усіх 

предметів до грубого лубкового народного стилю; збагатив настроєву атмосферу 

натюрмортів народними українськими атрибутами (глечиками, дзбанками), що 

не побутували в польському живописі Л. Вичулковського, а також у живописі 

інших європейських націй [526, с. 346]. Тогочасне творче піднесення 

О. Шатківського було помічене в колі радянських мистецтвознавців і про його 

натюрморти написали в «Історії українського мистецтва» [249, с. 179]. 

Серед образів початку 1960-х оригінально виділяється композиція «Квіти 

і фрукти» (1962, іл. Б 7.2.21), побудована за принципом контрасту 

різнокольорових предметів до нейтрального білого середовища [520, с. 238]. У 

такий спосіб алегоричної антиномії вирішується проблема протиставлення 

хроматичних кольорів ахроматичним тонам [520, с. 238]. Кольори веселки, 

якими прописані яблука, філіжанки та глеки з квітами, протиставлені білому 

тону стіни, що слугує нейтральним тлом для натюрморту [520, с. 238]. Ця зона 

етюду вирішена досить радикально, бо кольором крейдяної стіни є просто біле 

полотно, яке вгорі де-не-де прорисоване вертикальними штрихами фактурної 

фарби [520, с. 238]. Натомість площину блакитного обруса, на якому стоять 

предмети, опрацьовано короткими горизонтальними мазками олійної фарби. 

Кожен елемент – чи глечик у центрі композиції, чи яблуко на краю столу – має 

певне змістове наповнення [520, с. 238]. 

Синє та червоне горнятка в лівій частині композиції прописані випуклими 

горизонтальними мазками. Їхні силуети обведено лінією чорного кольору. А от 

форму білих філіжанок у правій зоні натюрморту автор фіксує тільки рисунком 

пензля по полотну без подальшого моделювання фарбами [520, с. 238]. Біле 

суцвіття букета ромашок, розташоване в лівій частині етюду, зображено потужними 

фактурними мазками, що наслідують округлу форму квітів. Живописне 

нашарування фарби здійснено просто олійними білилами з тюбика. Спрощенню 
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живописної мови сприяло нетривале виконання етюду, який було завершено за 

кілька годин [520, с. 238]. 

Співзвучною є динаміка кольору в «Натюрморті з яблуками» (1965). 

Художник продовжує стратегію протиставлення різноколірних предметів 

нейтральному білому тлу. На відміну від етюду «Квіти і фрукти» (іл. Б 7.2.21), 

згаданий «Натюрморт з яблуками» було виконано впродовж тривалого часу, за 

кілька прийомів [520, с. 238]. Спочатку художник прорисовував чорним 

контуром усі елементи композиції, а потім опрацьовував яблука та груші 

фактурними штрихами густої фарби. У палітрі домінують пігменти натуральних 

насичених відтінків, зокрема літоль червона, капут-мортуум, англійська червона, 

вохра світла [520, с. 238]. 

Опрацювання натюрмортів О. Шатківського з фондів НМЛ підводить 

до висновку, що алегорична ідея протиставлення яскравого (хроматичного) – 

нейтральному (ахроматичному) стала провідною в жанрі натюрморту 1950–

1970-х років [526, с. 348]. В образотворчому арсеналі О. Шатківського домінують 

такі засоби: силует, підкреслений локальним кольором; прості геометричні 

форми; лінеарний контур; чіткий рисунок; динамічний ритм у вигляді 

орнаментального візерунка; потужний штрих рельєфної олійної фарби – 

основний засіб живописного відтворення, який моделює живописну площину 

паралельними лініями, так би мовити, з позицій лінеарно-графічної образності 

[526, с. 348]. 

У згаданих образотворчих засобах О. Шатківського виявляються рефлексії 

щодо творчих підходів його наставника, професора В. Скочиляса. Л. Тананаєва 

підкреслює, що творам В. Скочиляса були властиві риси чіткого рисунка й 

енергійного ритму гравюр; контраст чорного та білого став драматичною 

основою майже для всіх його ксилографій; так званий прийом «гребінця», коли 

паралельні штрихи з одного боку приєднувалися до однієї лінії з іншого боку, 

створював ефект максимального контрасту відносно тла; а головним 

зображальним засобом скочилясівських гравюр по дереву був білий штрих на 

чорному тлі [526, с. 349; 704, с. 48–49]. Зіставлення творчих засобів 



366 
 
О. Шатківського з методами В. Скочиляса показало, що, з одного боку, у 

практиці львівського митця побутувало практичне засвоєння прийомів вчителя, 

що недивно, позаяк О. Шатківський був художником-графіком. З іншого – 

спостерігалася екстраполяція графічних прийомів В. Скочиляса в царину 

живопису, позаяк «білі штрихи» польського графіка виконували аналогічну 

функцію, що й понт-авенський клуазонізм [526, с. 349]. Цей засіб декоративного 

акценту перейшов в практику О. Шатківського просто від наставника. 

Живописна манера О. Шатківського накладати фарби рельєфно асоціювалася 

з фактурою грубої вовни, а його картини дедалі більше нагадували «килими» 

[526, с. 349]. Як відомо, ця властивість була притаманна його вчителеві 

В. Скочилясу. «Скочиляс деформує природну видимість, підпорядковує її 

певному ритму, створює дуже пласку композицію, […], упроваджує “килимовість” 

композицій, щільно заповнюючи увесь простір аркуша», – підкреслює 

Л. Тананаєва [704, с. 51]. 

Особливістю натюрмортів О. Шатківського є те, що їм не властиві ознаки 

буденності, яка переважно визначає специфіку цього жанру [526, с. 349]. 

Аналогічні характеристики щодо образотворчої мови В. Скочиляса дає в 

коментарях Л. Тананаєва: «Одначе гравюрам Скочиляса зовсім не притаманний 

той побутовізм у трактуванні теми, який домінує у творчості деяких його учнів, 

наприклад в Е. Бартоломейчика» [704, с. 50]. Застосування засобів художньої 

алегорії дозволяло символічно зіставляти полярні основи світобудови: 

швидкоплинне – вічному, життя – безсмертю, а на практиці втілювалося в 

натюрмортах підсумкового творчого десятиліття: «Хризантеми та яблука» 

(іл. Б 7.2.34), «Квіти і фрукти» (іл. Б 7.2.21), «Квіти» (іл. Б 7.2.17), «Кали» 

(іл. Б 7.2.18), «Квіти в посуді» (іл. Б 7.2.23, Б 7.2.29) через протиставлення 

барвистого (хроматичного) – нейтральному (ахроматичному) [520, с. 239]. 

Зацікавлення О. Шатківського образно-символічними потенціями колоризму 

в 1960-х роках поглиблювалося на тлі його пильної уваги до французького 

живопису межі XIX – XX століть, про що митець зазначає у своїх спогадах [680, 

с. 12]. У цей період у творах художника починають домінувати орнаментально-
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асиметричні схеми композицій, моделювання яких здійснювалося за допомогою 

гнучких хвилеподібних ліній і через стилізацію природних форм [520, с. 239]. Ці 

риси чітко означені у творах «Польові роботи» (іл. Б 7.2.3), «Збирання буряків» 

(іл. Б 7.2.4), «Бойківщина» (іл. Б 7.2.14), «Квіти» (іл. Б 7.2.17), «Кали» 

(іл. Б 7.2.18), «Гуцул із сопілками». Зокрема, художню ідею життєствердної сили 

буття метафорично розробив О. Шатківський у натюрморті «Хризантеми та 

яблука» (1965, іл. Б 7.2.34). У палітрі натюрморту домінують основні спектральні 

кольори: жовтий, що мимовільно асоціюється із сонцем і енергією життя; 

червоний колір, який викликає асоціації зі стихією вогню, нагадує кров, 

революції та спонукає до активності й утвердження; блакитний колір, який 

іманентно втілює позаземний духовний вимір, позбавлений конфліктності 

земного буття; зелений колір, що символічно передає гармонію природи [520, 

с. 240]. Згадане асоціативно-символічне витлумачення основних барв веселки 

наявне в різних культурних традиціях Європи [905, с. 70–71]. 

Зазвичай художник приділяв виняткову увагу лише центральному об’єкту 

композиції – букету квітів. У ситуації із натюрмортом «Хризантеми та яблука» 

(іл. Б 7.2.34) О. Шатківський підсилює локальне колірне звучання кожного 

елемента натюрморту, інтерпретуючи структуру композиції як безперервний 

декоративний візерунок [520, с. 240]. Нескладний орнамент блакитно-рожевого 

килима художник систематизував через паралельні смуги контрастних 

сапфірових і рубінових відтінків [520, с. 240]. На підкреслено контрастному тлі 

О. Шатківський розташовує букет різнокольорових хризантем, посилюючи в 

кілька разів стан загальної декоративності [520, с. 240]. Попри це, всі деталі 

натюрморту сприймаються як органічні елементи єдиного цілого. Описані 

засоби показують, що живописне відтворення О. Шатківського синтезувалося з 

орнаментальними принципами сецесії, що було властиве варшавським 

ритмівцям [526, с. 351]. 

В сюжеті «Кали» (1967, іл. Б 7.2.18) мотив натюрморту з квітами 

О. Шатківський вирішує вже через пряму декоративно-площинну стилізацію 

[520, с. 240]. Живописець деформує природні форми квітів, листя і яблук, 
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підпорядковуючи їх загальному фронтальному ритму композиції. Яскраві 

силуети яблук і глечика з калами змальовано крупними деталями на першому 

плані [520, с. 240]. Варто відзначити, що в цій репрезентації перший план 

перетворюється на єдиний можливий простір. Позбавляючи композицію «Кали» 

(іл. Б 7.2.18) просторової глибини, О. Шатківський створив ефект декоративного 

іррегулярного візерунка [520, с. 240]. Виразна фольклорна казковість предметів, 

мелодійна суголосність їхньої живописної динаміки знаходять відлуння в 

образотворчій мові натюрморту: у гнучких потужних контурах, чіткій ритмізації 

площин, співзвучному підпорядкуванні колірних плям [520, с. 240]. Невимушеність 

імпровізації підкреслено простими, навіть скупуватими художніми засобами, що 

традиційно побутують в українському народному мистецтві: символічні барви 

(червона, біла,чорна, синя, зелена); контраст основних кольорів; монолітний силует 

декоративної плями; штучний ефект недосконалості природних конфігурацій 

задля враження автентичності [526, с. 351]. 

Спрощено-грубувате моделювання лапідарних форм у натюрморті 

О. Шатківського створює враження зворушливої незграбності селянського 

примітиву, що було властиве інтерпретаціям В. Скочиляса [704, с. 48–51]. Принцип 

орнаментальності концептуально визначає художній задум натюрморту «Кали» 

(іл. Б 7.2.18) [526, с. 351]. Тут не стилізація під народне мистецтво, а поглиблене 

розуміння його непідробної автентичності. «Народність мистецтва в кожний 

період розвитку художньої культури має свій власний нюанс», – відзначає 

Л. Тананаєва [704, с. 47]. В образах О. Шатківського 1960-х років домінанти 

формально-конструктивного задуму завжди підпорядковані загальній 

орнаментальній композиції, виявляючи очевидні рефлексії щодо неосецесійної 

естетики ритмівців (іл. Б 7.2.6, Б 7.2.14, Б 7.2.17) [526, с. 352]. Рушійною 

мотивацією, що спонукала О. Шатківського до щоденних пошуків усе нових 

засобів візуалізації, була мрія про створення актуального українського стилю 

[526, с. 352]. Коментарі Т. Добровольського дають розуміння, що тогочасний 

мистецький клімат Польщі був сприятливим для зародження таких мрій: «[...] 

ідея безпосереднього зв’язку національного начала з тими наполегливими 
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пошуками стилю як єдиного об’єднавчого принципу мистецтва, що знаходився 

в центрі художніх шукань того часу, була дуже характерна для польського 

мистецтва і впливала на структуру багатьох художніх творів» [888, с. 15]. 

З іншого боку, мистецькі вподобання варшавського оточення О. Шатківського, 

що безпосередньо позначилися на формуванні його творчого смаку, живилися 

тими концептами образотворення зламу XIX – XX століть, що межували із засадами 

символізму й синтетичними експериментами постімпресіонізму [526, с. 352]. До 

такого висновку підводить низка специфічних аналогій, властивих творчості 

О. Шатківського: тяжіння до емпіричних основ творчості, що було властиве 

французьким постімпресіоністам і представникам варшавського угруповання 

«Ритм»; наявні рефлексії сецесійної культури, естетика якої полонила фантазію 

перших французьких постімпресіоністів і варшавських ритмівців; зацікавлення 

синтетизмом мистецтв, що було властиве французьким постімпресіоністам і 

варшавським ритмівцям; орієнтація на засадничі символічні барви палітри, 

якими користувалися паризькі постімпресіоністи й варшавські ритмівці; 

прихильність до декоративних ефектів, на яких ґрунтувалося мистецтво 

постімпресіоністів і ритмівців (іл.  Б 7.2.17–7.2.18) [526, с. 353]. 

Опрацювання живописних творів О. Шатківського 1930–1970-х років з фондів 

НМЛ засвідчило, що український художник не просто сприйняв творчі погляди 

ритмівців, а синтезував їх з молодопольськими ідеями Л. Вичулковського, адаптуючи 

набутий досвід у царину національного українського живопису. Уявлення 

О. Шатківського про художній зміст, мету й практичні образотворчі засоби 

узгоджувалися з магістральною стратегією його варшавських наставників у період 

навчання 1931–1938 років і поглибилися упродовж 1939–1979 років. Тривале 

перебування за межами України актуалізувало потребу етнічної самоідентифікації, 

що стала для О. Шатківського проблемою фахового пріоритету. Наприкінці життя 

враження від місцевого українського колориту глобалізувалися у свідомості митця 

до стану загальноукраїнської масштабності, а новостворені живописні експромти 

емоційно репродукували народний дух і темперамент України (іл.  Б 7.2.17–

7.2.18, Б 7.2.26) [526, с. 353]. Набутий у Європі творчий досвід О. Шатківський 
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передавав своїм учням. Як відомо, художник почав викладати малювання в 

Почаївській школі одразу після завершення навчання ‒ 1939 року [680, с. 12]. 

Оселившись у Львові, О. Шатківський навчав графіки в Художньому училищі 

до 1955 року [680, с. 13].  

Хоча мистецький світ О. Шатківського невіддільний від натури, у центрі 

його творчої уваги перебуває не матеріальний зовнішній вимір, а його суб’єктивне 

асоціативно-символічне світосприйняття, що узгоджує три вмотивовано логічні 

феномени: життя – відчуття – щастя («Хризантеми та яблука», 1965, іл. Б 7.2.34) 

[526, с. 356]. Проаналізовані особливості живописної практики митця розкривають 

сталі ознаки індивідуального постімпресіоністичного синтетизму, що остаточно 

сформувався на початку 1960-х років [526, с. 356]. Оригінальна фантазія 

О. Шатківського створила вимір нової міфопоетичної реальності, у якій звичайні 

матеріальні предмети алегорично втілювали позачасові універсальні ідеї. 

 

7.3 Між експресіонізмом і постімпресіонізмом: творчі пошуки 

Е. Контратовича 1950–1980-х років26  

Самобутнім виразником постімпресіоністичної тенденції в українському 

живописі другої половини XX століття є знаний ужгородський пейзажист 

Е. Контратович. Митець належить до плеяди перших закарпатських випускників 

Публічної школи малювання Й. Бокшая та А. Ерделі, творчі традиції якої 

формувалися на засадах європейського модерну [543, с. 10]. Як відомо з 

особистої справи Е. Контратовича, художник народився в с. Кальна Розтока, що 

входило до територій Австро-Угорської імперії [1526, с. 2–3]. В автобіографії 

митець зазначає, що впродовж 1928–1932 років здобув початкову восьмирічну 

освіту в Ужгородській учительській семінарії, після завершення якої почав 

працювати в державних народних школах: с. Луг (1932–1934), с. Ужок (1934–

 
26 У підрозділі 7.3 використані наші публікації: «Процес формування 

постімпресіоністичного методу «синтетизму» в практиці Е. Р. Контратовича» [531], 
«Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» [526, с. 356–370]. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1938), с. Сухе (1938–1944), продовживши викладацьку діяльність в 

Ужгородському училищі прикладного мистецтва (1945–1960) [1518, с. 1]. 

Історично склалося, що творчий досвід закарпатських художників формувався 

на перехресті різних культур: чехів, словаків, угорців і румунів. Зокрема, рефлексії 

чеського експресіонізму позначилися на творчості Е. Контратовича та Ф. Манайла. 

Експерименти чеських новаторів прогресували в часі та в 1920–1930-х 

синтезувалися з ідеями сезаннізму і його подальшою фазою – кубізмом. Саме 

таку полівекторну версію чеського сезаннізму ми, власне, і спостерігаємо в 

мистецькому амплуа А. Ерделі, який адаптував нове європейське бачення 

живопису в тогочасне українське творче середовище Закарпаття [526, с. 357]. 

Сучасне дослідження мистецької спадщини Е. Контратовича 1930−2000-х років, 

здійснене на основі вивчення приватних і музейних збірок України, дало можливість 

виокремити три періоди творчості: дорадянський (1932−1943), у якому 

позначилися впливи чеського експресіонізму (іл. Б 7.3.1−7.3.3); радянський 

(1944−1990), під час якого відбулася трансформація від експресіонізму до 

постімпресіонізму (іл. Б 7.3.4−7.3.8); творчість доби незалежності (1991−2007), 

коли засади постімпресіонізму набули сталих ознак (іл. Б 7.3.26−7.3.29) [543, 

с. 10; 526, с. 358]. Митець періодично повертався до сюжетів своєї юності, тому 

неможливо опрацьовувати його творчу діяльність з домінант одного напряму. Як 

повідомив наймолодший учень художника В. Вовчок, постімпресіоністичні 

фігуративні композиції Е. Контратовича 1950−1980-х років були, як правило, 

репліками його ж експресіоністичних сюжетів 1930−1940-х років 

(іл. Б 7.3.10−7.3.13) [103]. 

Ця практика повторювати образи просто з пам’яті сприяла поглибленню 

формально-декоративного стилю в постімпресіоністичних шуканнях пейзажиста 

1950-х років. Експресіоністичні сюжети Е. Контратовича про знедолене життя 

верховинців, створені в період Чехословацької Республіки (1930−1938) й угорської 

окупації (1939−1943), були написані у темній гамі, що підкреслювала драматизм 

художнього задуму. Очевидну настроєву різницю між драматично-монохромним 

експресіонізмом Е. Контратовича 1932–1943 років і наступним різнокольоровим 
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життєствердним постімпресіоністичним стилем 1950–1970-х років помітили 

ідеологи соцреалізму (іл. Б 7.3.12). Тож процес еволюційної стильової 

переорієнтації від ранньої фази творчості Е. Контратовича до зрілої 

Г. Островський перетлумачив у політично заанґажованому ракурсі: «Поряд з 

картинами Ф. Манайла вони [картини Е. Контратовича] стали найбільш яскравим 

і значним явищем критичного реалізму в мистецтві дорадянського Закарпаття» 

[299, с. 8]. 

Некомпетентні адепти радянської ідеології не брали до уваги того факту, 

що будь-яку тему можна втілити в імпресіоністичному, експресіоністичному, 

постімпресіоністичному й абстрактному вигляді, у зв’язку з чим картина автоматично 

перетворювалася на «формальний» (антирадянський) живопис. Зрештою, ця 

необізнаність врятувала професійну кар’єру Е. Контратовича в період СРСР, 

позаяк його експресіоністичні образи знедолених жебраків почали тлумачити як 

історичне обґрунтування гуманної політики радянської влади [526, с. 359]. 

«Творчість Е. Контратовича можна поділити на виразні тематичні етапи. Етап 

відображення народного страждання в 30-х і на початку 40-х років і другий етап 

– зображення радісного будівничого життя після визволення Закарпаття 

Радянською Армією», – читаємо коментарі С. Гапака [136, с. 57]. Так 

експресіоністичні традиції модерного європейського живопису отримали 

легітимну «прописку» в заанґажованому тематичному репертуарі соцреалізму. 

Позаяк експресіоністичні сюжети стали ґрунтом для образів зрілої 

постімпресіоністичної творчості (іл. Б 7.3.10−7.3.13), вважаємо за потрібне 

окреслити тематичний репертуар Е. Контратовича дорадянського періоду, у якому 

віддзеркалилися настрої всесвітньої політично-економічної кризи 1929–1933 років:  

а) сюжети, присвячені злиденному життю верховинців: «Бідна Верховина» 

(1936, 1939), «Похорони бідняка» (1939, 1979), «Жниці» (1940), «Безробітний 

бродяга» (1938, іл. Б 7.3.1), «Бездомна сирота» (1943, іл. Б 7.3.2), 

«Викорчовування лісу» (1945), «Перед грозою» (1950, 1969, 1979), «Буря» (1979, 

1980), «Каліка на подаянні» (1979) – усі з фондів ЗОХМ і «Дід каліка» (1937) − з 

приватної збірки;  
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б) композиції, у яких драматичне враження від краєвиду стало 

символічною алегорією історичного часу: «Вороння» (1936), «Зруйнована хата» 

(1938), «Краєвид з бункерами» (1944), «Буря в горах» (1950-ті), «Гроза в 

Карпатах» (1951) − усі з приватних збірок, а також твір «Присмерки» (1948) – з 

фондів НМЛ; 

в) містичні сюжети, у яких відчуття невдоволеності історичним лихоліттям 

компенсовано зверненням до потойбічних сил: «Відьма» (1939), «Ворожка» (1943), 

«Розп’яття» (1950), «Гриби» (1970) − усі з приватних збірок. Містичні настрої 

поширювалися в мистецтво ужгородських живописців через творчість чеських 

новаторів, зокрема Ф. Музики, Ї. Штирського та М. Тоєн [1066]. 

Сам Е. Контратович зазначав, що тематичні композиції, присвячені життю 

верховинців, він малював «тільки з пам’яті, без натурників, а краєвиди, навпаки, 

тільки з натури» [297, с. 3]. Специфіка роботи позначилася на стильових відмінностях 

у різних жанрах. Зокрема, радикальні трансформації в бік площинно-декоративного 

вислову спочатку почали проступати саме в композиціях, створених з пам’яті. 

Відсутність натури сприяла створенню максимально компактного знаку-символу, 

у якому втілювалася художня ідея [531, с. 127]. 

Більшість творів Е. Контратович написав у радянський період 1943–

1990-х років (іл. Б 7.3.10−7.3.13) [1541−1545]. Щоб оминути заанґажованість 

соцреалізму, митець свій творчий потенціал реалізовував насамперед у жанрі 

краєвиду, а себе називав пейзажистом [297, с. 3]. Його учні В. Микита, 

В. Свалявчик і В. Вовчок, який доглядав художника до самої смерті, розповідали, 

що Е. Контратович швидко робив центральну частину твору, а верх і низ картини 

допрацьовував у майстерні, інколи пропонуючи завершити роботу молодшому 

товаришеві [103; 405; 644]. 

Як згадував В. Вовчок, Е. Контратович вважав непотрібним надавати творам 

фіксовані назви й дати, бо міг працювати над картиною все життя [103, с. 1]. 

Більшість творів митця підписав В. Вовчок у присутності самого автора 

незадовго до його смерті, але здійснена атрибуція досить умовна [103, с. 2]. 

Як розповідали В. Микита, В. Свалявчик і В. Вовчок, улюбленими місцями 
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Е. Контратовича, де він працював з особливим натхненням, були села Рахівського і 

Великоберезнянського районів, де він створив відомі панорами «Вид на 

Чорногору взимку» (1965, іл. Б 7.3.20), «Ранок над Говерлою» (1970, 

іл. Б 7.3.22), «Карпати» (1973, іл. Б 7.3.23) [103; 405; 644]. Ужгородська 

персональна виставка Е. Контратовича 1977 року називалася «Березнянщина у 

творчості художника» [1544, с. 41]. 

У жанрі краєвиду Е. Контратовича бачимо три художньо-образні 

тенденції: 

1. Панорамний краєвид, у якому враження митця про українську природу 

глобалізувалися до стану поетичної метафори. Для цих епічних художніх образів 

властива масштабність і монументальність, через які живописець відтворював 

відчуття споконвічної величі рідного краю, проєктуючи цю природну властивість 

на автентичну могутність національного духу. Ці величні за задумом твори 

втілилися в низці постімпресіоністичних краєвидів: «Краєвид на полонині» (1957) – 

із НМЛ; «Зимовий пейзаж» (1958) – із Запорізького художнього музею; «Карпати» 

(1957, 1973, 1979), «Гірський пейзаж» (1959, 1979), «Осінь на Верховині» (1965), 

«Весна в селі» (1977, 2007) – усі з фондів ЗОХМ; «Панорама гір» (1970), 

«Чорноголова. Яворник» (1970-ті), «Осінні далі» (1980-ті), «Зима за селом» 

(1985) – усі з приватних збірок. Міфопоетичні уявлення Е. Контратовича про 

велич національного краєвиду втілилися в символічному образі Карпатських гір 

(іл. Б 7.3.24–7.3.29). Згадані постімпресіоністичні пошуки 1950–1980-х років 

співзвучні з епічними сезаннівськими образами гори Святої Вікторії [526, с. 362]. 

2. Краєвид-враження, у якому ліричне відчуття природи митець передавав 

через алегоричне уподібнення порам року. В оригінальній інтерпретації художника 

відбувалася міфопоетична персоніфікація природних явищ. Весняний, літній, 

осінній і зимовий краєвиди Е. Контратович метафорично уподібнював символічним 

персоніфікованим портретам: Весна, Літо, Осінь, Зима. Характерна гама кольорів, 

властива конкретній порі року, перетворилася в митця на інструмент 

асоціативно-емоційного впливу. Отже, специфіка хроматичного символізму, 

властива постімпресіоністичному баченню, була ефективно застосована в 
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українському живописі. У цій тенденції проявилися пантеїстичні відчуття митця, 

який, подібно до П. Сезанна, В. ван Ґоґа, А. Маневича та М. Бурачека, ставився 

до природи як до живого й одухотвореного створіння. Ця живописна стратегія 

Е. Контратовича, у якій символічні компоненти синтезувалися із сецесійною 

програмою алегоричних натяків, продовжувала загальноєвропейську традицію 

неоромантичного краєвиду-враження, започатковану на зламі XIX – XX століть 

у мистецтві доби модерну [526, с. 362].  

Опрацювання цієї тенденції реалізувалося в низці краєвидів 

Е. Контратовича 1960–1988 років: «Пейзаж узимку» (1945), «Осінь в Ужоку» 

(1947) – обидва з НМЛ; «Пізня осінь» (1967) – з Маріупольського краєзнавчого 

музею; «Весна на околиці міста» (1971) – з Лубенської картинної галереї; 

«Останній сніг» (1948, 1975), «Квітучий сад» (1960, 1970, 1976), «Осінні настрої» 

(1971), «Іній у горах» (1972), «Кінець зими» (1975), «Кінець зими» (1975, 1982), 

«Перший сніг» (1976), «Весна в селі» (1977), «Вечір над Ужем» (1979), «Пізня 

осінь» (1980), «Весна в селі Костева Пастіль» (1980) – усі з фондів ЗОХМ; «Весна 

в горах» (1973) – із Севастопольського художнього музею; «Кінець зими» (1981) і 

«Весна» (1982) – обидва з Краснодарського краєзнавчого музею; «Кучерява весна» 

(1970), «Перший сніг» (1983) – усі із Запорізького художнього музею 

(іл. Б 7.3.30–7.3.35). Пантеїстичне ставлення Е. Контратовича до природи було 

суголосне зі світовідчуттям В. ван Ґоґа [526, с. 363]. 

3. Персоніфікація пейзажної деталі, тобто образи дерев, квітучих левад і 

гірських рівчаків перетворювалися в головних «героїв» творчого задуму. Як і в 

інтерпретаціях Я. Станіславського, Е. Контратович пейзажну деталь репрезентував 

через символічний ракурс «рars pro toto». Взірцями цієї тенденції є численні 

«портрети» української землі: «Квітуче поле» (1971) із Запорізького художнього 

музею; «Межа» (1978) – із Львівського краєзнавчого музею; «Гілка яблуні» 

(1970), «Соняшники» (1970), «Межа з польовими квітами» (1987), «Котячі 

хвости» (1980-ті), «Кущ калини» (1980-ті), «Останні колоски» (1980-ті) – усі з 

приватних збірок (іл. Б 7.3.36–7.3.41) [526, с. 363]. 
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У тенденції персоніфікувати деталі краєвиду пантеїстична зорієнтованість 

Е. Контратовича ще більше поглибилася, набувши спільних ознак з ванґоґівськими 

«портретами» дерев: «Етюд дерева» (1882), «Алея з тополями» (1884), «Верби» 

(1884), «Кипариси» (1889) – усі з амстердамського Музею Ван Ґоґа. На відміну 

від драматичних образів самотності, які змальовував французький постімпресіоніст, 

«портрети» квітучих дерев Е. Контратовича були позначені оптимістичною 

вірою в життя. Процес пленерної роботи ужгородського митця нагадував 

практику В. ван Ґоґа, А. Маневича та М. Бурачека, які узагальнювали 

враження прямо в процесі роботи [526, с. 363]. Оскільки у природі все рухається 

та швидко змінюється, творчий процес потребував надмірної концентрації уваги й 

не міг тривати довго. Закономірно, що в постімпресіонізмі В. ван Ґоґа 

започаткувалися елементи експресіонізму, оскільки природна стихія 

переборювалася просто на очах [526, с. 364]. 

А от живописний стиль Е. Контратовича зовсім не нагадує В. ван Ґоґа, який 

прорисовував фарби фактурними лініями, немов олівцем. Дж. Ревалд висловив 

думку, що каліграфічна манера перейшла в живопис В. ван Ґоґа від його ж 

графічної техніки рисувати пером, якою він почав користуватися під враженням 

від японізму [614, с. 138–140]. Е. Контратович, навпаки, прописував полотно 

площинно, чергуючи нашарування прозорих лесувань з окремими мазками. Його 

живописний стиль не був фактурним. Тож порівняння з малярством В. ван Ґоґа 

мають суто концептуальний характер, у контексті того, як французький та 

український художники ставилися до вирішення однакових живописних проблем. 

Наприклад, Е. Контратович любив уважно вимальовувати фрагменти квітучого 

поля (колоски, квіти, гілочки), намагаючись передати «душу» рослини 

(іл. Б 7.3.36–7.3.41). За спостереженнями З. Віхманна, В. ван Ґоґ ставився до цієї 

проблеми аналогічно [1013, с. 78]. 

Серед ванґоґівських сюжетів, де жанр краєвиду алегорично уподібнений 

жанру портрета, можна згадати картини з Музею Ван Ґоґа в Амстердамі: «Сіно» 

(1888), «Терен» (1888), «Житнє поле» (1889). В інтерпретаціях Е. Контратовича на 

тему «персоніфікації» природних об’єків можна виділити сюжети «Квітучої 
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калини», «Котячих хвостів», «Останніх колосків», «Різнотрав’я» (іл. Б 7.3.42–

7.3.45), «Соняшників». В усіх випадках митець переносить акцент на своєрідну 

індивідуальність, майже одухотвореність квітки, колоска, травинок – буть-чого, 

що отримує право на власне буття завдяки таланту живописця. Кущ перестає 

бути другорядним фрагментом пейзажу. Навпаки, усе довкола куща доповнює його 

художній образ [526, с. 365]. 

Хоча жанр краєвиду домінував у творчості Е. Контратовича, значну частину 

його доробку становлять фольклорні композиції. У народних сюжетах митець 

символічними засобами метафори створював стан торжества буття. 

У народній тематиці Е. Контратовича виокремимо три основні тенденції:  

а) сюжети, присвячені сакралізації повсякденної праці: «Пралі» (1940, 1975), 

«Збір соняшників» (1950, 1970-ті), «Будівництво» (1960–1980) – усі з приватних 

збірок; «Збирання яблук» (1970) – із Запорізького художнього музею; «Робота в полі» 

(1974), «Збір соняшників» (1950–1970), «Жнива» (1990) – усі з фондів ЗОХМ; 

«Збирання картоплі» (1974) – з Івано-Франківського краєзнавчого музею [526, с. 365]; 

б) обрядові композиції із зображенням весілля, свята, заручини: «Весільна 

процесія» (1946) – із Запорізького художнього музею; «Соняшники» (1960), «Весільна 

процесія» (1995), «Маски. Молодята» (1990), «Зустріч молодих» (1995) – усі 

з приватних збірок; «Весілля» (1968), «Зустріч з нареченою» (1968) – обидві 

із Львівського музею історії релігії; «Пісня» (1969) – із Севастопольського 

художнього музею; «Весілля на верховині» (1989) – із фондів ЗОХМ (іл. Б 7.3.10–

7.3.13) [526, с. 366]; 

в) сюжети, присвячені культу материнства: «Над колискою» (1970) – з 

Полтавського художнього музею; «Верховинська мадонна» (1970-ті, іл. Б 7.3.8.) – з 

приватної збірки. У центрі таких композицій, як правило, розташовані головні 

герої, які займають майже дві третини загальної площі полотна. Умовні людські 

силуети органічно узгоджуються з контурами карпатських гір, на тлі яких 

змальовано сцену. Хроматичний задум таких композицій зводиться до контрасту 

білого – різнокольоровому (червоному, синьому, жовтому, зеленому). У лаконічно-

святковій гамі головних барв, які традиційно побутують у народному українському 
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мистецтві, акумулювалися асоціативні уявлення Е. Контратовича про національну 

українську ідентичність [526, с. 366]. 

Спрощена живописна манера народних сценок Е. Контратовича в поєднанні 

з традиційно-обрядовою іконографією сюжетів візуально нагадувала декоративний 

гобелен. І в цьому сенсі його твори перегукуються з образами словацького 

живописця Л. Фулли, який синтезував словацький фольклор з формальними 

традиціями європейського декоративно-площинного живопису XX століття 

[1218]. Тематичні сюжети Л. Фулли, наприклад, «Пісня і праця» (1934), 

«Словацька мадонна» (1949), «Наречена» (1947, іл. Б 7.3.9), «Пам’яті словацьких 

матерів» (1964), наче у відлунні пролонгуються у творчих задумах 

Е. Контратовича «Пісня» (1969), «Робота в полі» (1974), «Верховинська мадонна» 

(1970-ті, іл. Б 7.3.8), «Весілля на Верховині» (1989, іл. Б 7.3.12), «Над колискою» 

(1990, іл. Б 7.3.4). Найвиразніше елементи концептуальної подібності виявлено 

при зіставленні жіночих образів Л. Фулли й Е. Контратовича [526, с. 366].  

Скажімо, у портреті Л. Фулли «Наречена» зі Словацької національної галереї 

в Братиславі стилізовану фігуру дівчини закомпоновано у формальне 

«обрамлення» по краях композиції. Такий прийом створює враження, ніби 

героїня перебуває у своєму внутрішньому світі, немов у власному «гнізді» 

(іл. Б 7.3.9). Цей засіб фіксував координати постаті, підкреслюючи художню 

самодостатність образу. Наче на народних килимах чи декоративних панно, герої 

сюжетів Л. Фулли опинялись у вигаданому позачасовому вимірі творчої фантазії. 

Аналогічний принцип декоративного оздоблення трапляється в обрядових 

сценках Е. Контратовича. Зокрема, у сюжеті «Верховинська мадонна» (1970-ті, 

іл. Б 7.3.5) схожим чином завершено композицію: гілки яблуні огортають 

постать матері з дитям з усіх боків, наче захищаючи родину від невидимої 

небезпеки [526, с. 367]. Згаданий синтетичний засіб оздоблення Е. Контратович 

нерідко вводив у вигляді вигаданих гірських силуетів («Кучерява весна», 

іл. Б 7.3.21) або у вигляді вигаданих конфігурацій дерев («Гуцульська пара», 

іл. Б 7.3.3). Декоративні елементи, яких насправді не існувало в природі, 

народжувалися у творчій уяві митця під впливом народного мистецтва, 
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перетворюючи побутовий сюжет із життя верховинців на позачасову легенду. У 

різнобарвних декоративно-площинних композиціях Е. Контратовича 1950–1980-х 

років сюжетна лінія завжди передбачала щасливий кінець, продукуючи міф про 

ідеальне буття (іл. Б 7.3.10–7.3.13). Верховинці, діти заповітних Карпат, 

поставали у непідробній величності патріархального укладу [526, с. 367]. 

Підсумовуючи результати дослідження, ми дійшли висновку, що 

драматичне ставлення Е. Контратовича до реальності, властиве його раннім 

експресіоністичним творам 1932–1944 років (іл. Б 7.3.1–7.3.3), зовсім зникло з 

урочисто-святкових постімпресіоністичних образів-метафор 1950-х років. Зміна 

світогляду митця в бік постімпресіоністичного ідеалізму наявна в зрілій 

творчості Е. Контратовича 1980–2000-х років. Життя почало приносити 

задоволення закарпатському художникові тільки в поважному віці, коли він 

відчув громадянську місію в тому, щоби приносити людям радість 

оптимістичним талантом. Епічна інтерпретація Е. Контратовича перегукується з 

утопічними ідеалами П. Ґоґена про неосвоєний цивілізацією рай (іл. Б 6.1.6, 

Б 6.1.9–6.1.10). При цьому етноекзотика карпатського фольклору нічим не 

поступалася таїтянському (іл. Б 7.3.8, Б 7.3.10–7.3.13). Нові творчі задуми 

ужгородський митець утілював завдяки асоціативно-символічному потенціалу 

хроматичних кольорів, що перетворилися в його постімпресіоністичному 

живописі на мову серця [526, с. 367]. 

Святкові образи Е. Контратовича стали умиротвореними, у сюжетах, наче в 

казках, з’явився щасливий кінець. Засвоєна в молодості школа європейського 

живопису зламу ХIХ – ХХ століть розвинулася в його практиці на підґрунті 

місцевих звичаїв і народних вірувань, що своїм корінням сягають язичницьких 

часів. Творам закарпатського митця властива віра в надзвичайні сили природи, 

пантеїстичне сприйняття природи як «одухотвореної» істоти, зрештою, 

інстинктивне вміння почути голос стихій (іл. Б 7.3.21–7.3.23). Дослідження 

показало, що ірраціональні чинники домінували в мистецькому світогляді 

Е. Контратовича. Специфічне міфопоетичне сприйняття реальності пов’язує 

зрілу й пізню творчість художника з тенденцією українського 
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постімпресіоністичного живопису. Важливо відзначити, що свій талант 

Е. Контратович віддавав учням [526, с. 370]. Працюючи від 1946 року в 

Ужгородському училищі прикладного мистецтва, що стало правонаступником 

Ужгородської публічної школи рисунку (1927–1945), митець виховав не одне 

покоління талановитих художників, серед яких В. Микита, Ю. Герц, 

В. Свалявчик та інші. Проаналізовані твори Е. Контратовича 1950–1980-х років 

належать до самобутніх взірців українського постімпресіонізму другої половини 

XX – початку XXI століття. 

 

7.4 Інспірації постімпресіонізму у творчій практиці Г. Глюка27  

Видатним послідовником постімпресіоністичного живопису другої 

половини XX століття є відомий ужгородський художник Г. Глюк, професійне 

становлення якого відбувалося між двома світовими війнами в австро-угорському 

мистецькому середовищі [1415]. 1983 року творчий доробок митця успадкувала 

його падчерка – Валентина Глюк-Александрова, яка власними зусиллями 

заснувала на території колишньої майстерні Меморіальну кімнату-музей 

заслуженого діяча мистецтв УРСР Г. М. Глюка [521, с. 98]. У фондах кімнати-

музею сьогодні зберігають близько 200 живописних праць і 1000 графічних творів, 

архів митця, що нараховує понад 300 документів, серед яких світлини, каталоги 

виставок і публікації 1950–2000-х років [1415–1426]. Упродовж 2011–2013 років за 

всебічного сприяння В. Глюк-Александрової в Ужгороді було опрацьовано 

емпіричний матеріал про життя і творчість колориста [1415]. Дослідження 

мистецької спадщини Г. Глюка дало можливість виокремити основні етапи 

творчого шляху: академічний період (1928−1947); післяакадемічна творчість 

 
27 У підрозділі 7.4 використані наші публікації: «Наслідування концептів 

постімпресіонізму в краєвидах Гаврила Глюка» [519], «Образ української жінки-трудівниці в 
постімпресіоністичних інтерпретаціях Гаврила Глюка» [521], «Асиміляція 
постімпресіоністичної парадигми за умов соціально-тематичної фабули соцреалізму (до 
проблеми творчого становлення Гаврила Глюка)» [1103]. 
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(1948−1960); формування постімпресіонізму за умов радянської цензури 

(1961−1980) [1103, с. 136]. 

Гаврило Глюк народився 6 (19) травня 1912 року в багатонаціональному 

трансильванському містечку Сигеті, де змішалися культурні звичаї різних 

народів: румунів, угорців, українців, вірмен, євреїв і циган [747, с. 4]. Зростання 

в умовах мультикультурного середовища позитивно вплинуло на мистецькі 

уявлення Г. Глюка про синтез різних народних традицій [1103, с. 136]. Героями 

його постімпресіоністичних сюжетів нерідко ставали угорські та румунські 

селяни («Маргітка», 1959; «Румунка в хаті», 1962; «Румунка за в’язанням», 

1962), стиль життя яких мало чим відрізнявся від українського. 

З автобіографії художника відомо, що Г. Глюк навчався впродовж 1928–

1941 років у європейських мистецьких закладах: Будапештській художньо-

промисловій школі (1928–1931); Вищій школі образотворчого мистецтва в Будапешті 

(1931–1933) під керівництвом М. Вестроці, І. Сьоні, І. Рети [1415]. Процес 

становлення угорської культури був інтегрально пов’язаний з народною темою, 

у якій акумулювалися суспільні уявлення про національну ідентичність. Як і в 

інших європейських школах доби модерну, у тематичному репертуарі 

угорського живопису були популярні сцени із життя селянства, що з часом стали 

органічним підґрунтям для постімпресіоністичних пошуків Г. Глюка 1950–1980-

х років [1103, с. 139]. 

Новітні течії, що почали утверджуватися в угорському живописі після 

Першої світової війни, черпали натхнення в досягненнях мистецтва модерну, що 

реалізувалися в чотирьох основних тенденціях: коло угорських послідовників 

«барбізонців», до якого увійшли Л. Деак-Ебнер, Л. Пал і М Мункачі [922, с. 68]; 

угруповання угорських імпресіоністів: Б. Івані-Грюнвальд, І. Чок, К. Ференці, 

П. Сіньєї Мерше, Ш. Холлоші, Й. Кошта [922, с. 21–33]; коло угорських 

постімпресіоністів: А. Феньєш, І. Перлмуттер, Й. Ріппл-Ронаі [922, с. 140–143]; 

окрема група – угорські послідовники сезаннізму: А. Шйонбергер, Б. Кадар, 

Б. Уітц, В. Перлротт Чаба, І. Соботка, Й. Н.  Ламперт, Я. Надь Балог [922, с. 144–

148; 1103, с. 137]. Зорієнтованість Г. Глюка на живописні тенденції нової ери 
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підтверджують висновки Л. Шандора: «Хоча за роки перебування в стінах Вищої 

школи Глюк і набув великих професійних знань, проте внаслідок демократичної 

спрямованості своїх поглядів він був незадоволений академічною атмосферою, 

що панувала в школі» [799, с. 7]. Отже, аванґардний досвід європейського модерну 

поширився у творчу практику Г. Глюка на угорському підґрунті [1103, с. 137]. 

Як розповідала В. Глюк-Александрова, після мобілізації 1936 року митець 

отримав румунське підданство, але вирішив емігрувати з Молдови до Радянської 

України [148]. Коли 1947 року Г. Глюк переїхав в УРСР, він опинився у вимірі 

соцреалістичного «задзеркалля» з його директивною пропагандою радянського 

стилю життя [1103, с. 137]. Творчий шлях митця в напрямі до метафоричних 

узагальнень постімпресіонізму тривав за умов тематичної заанґажованості [521, 

с. 96]. У післявоєнному мистецтві сталінської доби актуалізувалися громадсько-

патріотичні настрої про відбудову мирного життя, що рефлекторно глобалізувалися 

в сюжетах будівництва [677, с. 40–75]. Стало модним змальовувати епічні 

багатофігурні композиції, присвячені трудовим будням радянського народу [676, 

с. 310]. Пристосовуючись до нових умов життя упродовж 1947–1950-х років, 

Г. Глюк намагався зберегти свій новаторський потенціал, набутий у період навчання 

в Будапешті. Художник синтезував традиції європейського хроматичного 

колоризму з тематичною фабулою соцреалізму («У пекарні», «Гончарна 

майстерня», «Пряхи» – усі 1947-го; «Косар», «Чоловік з тачкою», «Сінокіс» – усі 

1949-го). 

На тлі загальної проблеми сакралізації праці Г. Глюк почав зосереджуватися на 

відтворенні внутрішнього світу своїх героїнь. Вони постають як сором’язливі 

символи радянської фемінності: «Жінка із села Люта» (1949), «Монцика», «Юлішка» 

(1957), «Ержика», «Маргітка» (1959) [521, с. 97]. При розробленні образу жінки-

трудівниці Г. Глюк еталонізує її, змальовуючи не в момент праці, а в хвилину 

перепочинку. Відгородившись від побутової реальності, створив низку ліричних 

портретів, серед яких виділяються «Дівчина із села Люта» (1954), «Одарка» (1955), 

«Оленка» (1956), «Відпочинок» (1957). До оригінальних робіт кінця 1950-х років 

належить полотно зі збірки НХМУ «Портрет передової доярки Т. В. Ворон» 
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(1957), що, попри стереотипну радянську назву, вирізняється винятковим 

ліризмом та інтимністю створеного образу [521, с. 98]. Ліричність внутрішнього 

стану моделі автор передає використанням тендітних блідо-рожевих і сріблясто-

вохристих переливів барв. Ніжно-рожевий колір лагідного обличчя контрастно 

підкреслено чорним забарвленням хустки на дівочій голові, що окреслює 

витончений обрис личка. Елегантності образу доярки надає ошатна рожева блуза, 

вільно драпована на тендітній фігурці об’ємними хвилями. Ця деталь дівочого 

вбрання є фактично єдиною прикрасою аскетичного виробничого інтер’єру [521, 

с. 98]. 

Наприкінці 1950-х років одяг портретованих привертав усе більшу увагу 

Г. Глюка, бо через дизайн і кольори суконь митець передавав інформацію про 

статус героїні, її темперамент і духовний світ. У постановках початку 1960-х 

років почав регулярно користуватися народним строєм як найпростішим 

ідентифікатором національної приналежності. Яскраві кольори та площинний 

дизайн народних строїв безпосередньо впливали на утвердження принципів 

площинно-декоративної стилізації. При цьому художній зміст сюжетів митець 

почав відтворювати винятково кольорами веселки. Отже, на початку 1960-х 

років у практиці Г. Глюка уклався арсенал формальних художніх засобів 

живопису [521, с. 98]. 

Специфічно селянський репертуар постановок і фронтально-фрагментарний 

стиль репрезентації, якими почав послуговуватися митець, усе більше 

нагадували живописні образи відомого угорського постімпресіоніста А. Феньєша, 

з творчістю якого український художник був добре знайомий [148]. Угорський 

митець використовував народний стрій як художньо-змістову домінанту сюжету. 

Схожу тенденцію спостерігаємо у творах Г. Глюка початку 1960-х років. У 

творах цього часу Г. Глюк посилює прикмети національної впізнаваності типажів, 

що демонструють портрети румунських селянок з фондів НХМУ: «Румунка в 

хаті» (іл. Б 7.4.2) та «Румунка за в’язанням» (іл. Б 7.4.4). Своїх героїнь художник 

змальовував фрагментарно та масштабно – по центру композиції. Монолітні жіночі 

фігури силуетно виділялися на яскравому «порожньому» тлі. Насичені барви їхніх 
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народних строїв і простий дизайн селянського інтер’єру були єдиною прикрасою 

загальної хроматичної композиції. Радикальна манера письма широкими 

декоративними площинами, якою почав користуватися Г. Глюк, нагадує 

живописний почерк угорського постімпресіоніста А. Феньєша. У більш 

віддалених історико-культурних проєкціях така специфічна етнографічна 

репрезентація асоціюється з ґоґе́нівським екзотичним стилем [526, с. 94]. 

Як зазначено в розділі 1, такі засоби відтворення, як нейтральне тло, 

графічно-окреслений силует, зображення портретованих в екзотичних народних 

строях, прийом площинно-декоративної стилізації, перейшли в практику 

художників модерну від гравюри укійо-е [526, с. 59–74]. Постімпресіоніст 

А. Феньєш був виразником угорського модерну й оволодів специфікою 

паризького ар нуво безпосередньо у Франції у відповідний історичний відтинок 

часу – у 1890-ті роки [922, с. 115]. А от у творчість Г. Глюка рефлексії укійо-е 

потрапили через сімдесят років, унаслідок інспіративних інтервенцій творчості 

А. Феньєша. Тож «ланцюгова» реакція японського формалізму не зникла в 

другій половині XX століття, а трансформувалася в новий інформативний 

контент – музейну творчість носіїв модерну. У 1960-ті роки Г. Глюк сприйняв 

аналогічні принципи хроматичного формалізму, що справили враження на 

паризьких постімпресіоністів першої хвилі. При цьому художній ефект від 

побаченого не зменшився тільки через те, що візуальна інформація була засвоєна 

через «архівоване» джерело. 

Варто додати, що посиленню декоративного потенціалу в живописній 

практиці українського колориста допомогла його творча діяльність на теренах 

монументального мистецтва. Як згадувала В. Глюк-Александрова, у 1950–1960-

х роках Г. Глюк працював над замовленнями монументальних творів різного 

ґатунку [148]. Так, наприклад, він розробляв ескізи для декоративного 

оздоблення автобусних зупинок, якими за радянських часів зазвичай 

прикрашали архітектурний простір автостанцій [521, с. 98]. Про це свідчать і 18 

світлин з архіву ужгородської Меморіальної кімнати-музею [1425]. На жаль, не 

відомо, чи були втілені ці розробки в життя, чи так і залишилися на рівні 
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первинних ескізів на картоні, бо названа донька художника тоді була ще малою і 

сьогодні не може щось точніше пригадати [148]. У літературних джерелах 

радянського періоду згадують, що Г. Глюк працював у царині монументального 

мистецтва, але ця інформація не конкретизована [199, с. 165; 521, с. 99; 569, с. 5]. 

Оновлений формальний підхід Г. Глюка до створення орнаментальних 

композицій передусім передбачав змалювання суб'єктивного враження митця від 

природи [519, с. 123]. Розробляючи типажі доярок і ланкових, Г. Глюк оминав 

безпосереднє цитування радянського стилю життя, акцентуючи на метафоричних 

характеристиках явищ [1103, с. 136]. Формальні підходи посилилися в 

постімпресіоністичних образах: «Надвечір» (1964), «Ланкова» (1972), «Обід» (1975), 

«Біля церкви» (1977), «Копиці» (1978), «Велич Карпат» (1979) [521, с. 99]. Хоча 

Г. Глюк продовжував працювати з натурою впродовж усього життя, його донька 

згадувала, що приблизно на початку 1960-х років така практика вже не була 

нагальною потребою й згадані твори він малював просто з пам’яті [1103, с. 136]. 

У композиції «Надвечір» (іл. Б 7.4.7) митець зобразив селянок у полі, які 

стоять на певній відстані одна від одної за правилом іррегулярного орнаменту 

[521, с. 99]. Постаті трудівниць митець узагальнює до стану яскравих силуетів, які 

контрастно прочитуються на тлі умовного краєвиду. Площину ландшафту 

поділено на три схематичні плани: перший, де стоять жіночі фігури; другий план, 

де символічно змальовано житнє поле; і третій план, де символічно показано 

просторінь небокраю [521, с. 99]. Щоб передати естетичне враження через колірні 

асоціації, Г. Глюк використовував лише основні символічні кольори: червоний, синій і 

жовтий. Аналогічними засобами хроматичного символізму користувалися 

французькі постімпресіоністи та їхні послідовники по всьому світу, зокрема 

А. Феньєш [521, с. 99].  

Утім творчість угорського постімпресіоніста виявилася не єдиним джерелом 

натхнення Г. Глюка. Вивчаючи модерні тенденції угорського живопису початку 

XX століття, ми звернули увагу на спорідненість творчих інтересів Г. Глюка з 

інтерпретаціями відомого угорського імпресіоніста Й. Кошти, зокрема його творами 

«На схилі пагорба» (1902, іл. Б 7.4.5), «Водоноси» (1903), «У полі» (1904), 
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«Перед грозою» (1909, іл. Б 7.4.6), «Очищення зерна» (1917) із фондів Угорської 

національної галереї [1103, с. 138]. Зіставлення постімпресіоністичних образів 

Г. Глюка «Надвечір» (іл. Б 7.4.7) і «Ланкова» (іл. Б 7.4.10) із образами Й. Кошти 

засвідчило концептуальну подібність композиційних схем.  

Художник Й. Кошта користувався подвійним контрастом: світло-

тональним і хроматичним, синтез яких спричиняв посилений драматичний ефект 

[1103, с. 137]. Як відзначає угорська вчена Г. Сіньєї Мерше, цю манеру Й. Кошта 

перейняв від Е. Делакруа, використовуючи її при змалюванні неба [945, с. 21]. 

Динамічне моделювання небосхилу Й. Кошта здійснював, комбінуючи розірвані 

уривки жовтогарячих променів сонця з контрастними силуетами фіолетових 

хмар. За таким самим принципом хроматичного контрасту, але більш 

схематизовано створив Г. Глюк небо на картині «Надвечір» (іл. Б 7.4.6–7.4.7). 

Щоби посилити відчуття драматизму, Й. Кошта змальовував жіночі фігури 

проти світла – у контражурі, у результаті чого силуети ставали монолітними [1103, 

с. 138]. Як відзначено раніше, цим формальним засобом узагальнення 

користувалися Ж. Сера, П. Ґоґен, П. Боннар, В. Борисов-Мусатов, М. Сар’ян, 

О. Мурашко (іл. Б 6.1.1–6.1.8) [526, с. 233]. Хоча в картинах Й. Кошти проблема 

сонячного освітлення домінує, контраст між світлом і тінню такий сильний, що 

сприймаються вже не тимчасові зміни атмосфери, а інакші метафоричні 

переміни станів природи. Нове асоціативне ставлення до змалювання природи 

з’явилося після імпресіоністів у інтерпретаціях постімпресіоністів [1103, с. 138]. 

Барви Й. Кошти надто матеріальні та не вписуються в ілюзорний вимір 

імпресіоністичного світосприйняття, що вказує на кризово-перехідний стан його 

живопису, який більше не вдовольнявся натуралістичними ефектами 

імпресіонізму [945, с. 21]. Візуально зіставляючи образи Г. Глюка «Надвечір» і 

«Ланкова» зі згаданими картинами Й. Кошти, доходимо висновку, що творчість 

угорського живописця помітно вплинула на мистецькі вподобання Г. Глюка 

[1103, с. 138]. Український митець не просто засвоїв прийоми Й. Кошти, а 

спростив іх і «модернізував» до рівня сучасної візуальної експресії. 
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Паралелі щодо подібних засобів образотворення Г. Глюка і Й. Кошти 

виникають у зв’язку з працею угорського імпресіоніста «У полі», де зображено 

двох селянок на тлі яскравого передвечірнього заходу сонця [1103, с. 138]. 

Праворуч композиції Й. Кошта відтворив монументальну фігуру селянки, яка 

перебуває до глядача спиною. Ліворуч полотна, майже симетрично від житнього 

снопа, зображено другу робітницю, яка нагнулася, щоби зв’язати його. Постаті 

робітниць виділяються на тлі спекотного заходу сонця неподільним силуетом. 

Типажі селянок угорський художник інтерпретує узагальнено, немов величні 

монолітні колони – непорушні стовпи буття, оскільки не видно їхніх облич і 

деталі фігур не прочитуються проти сонячного світла [1103, с. 138]. 

У такий спосіб Й. Кошта створив узагальнений тип людини праці, для якої 

приналежність до землі – єдина ідентифікаційна ознака. Для гіперболізації 

художнього змісту угорський художник використав фронтально-фрагментарний 

принцип компонування, розташувавши фігури так, що ногами вони стояли 

майже на краю полотна, а головами зачіпали небосхил [1103, с. 138]. Показовим 

для Й. Кошти було змалювання жіночої фігури так, що лінія плечей візуально 

продовжувала смугу небокраю («На пагорбі», «Водоноси», «У полі», «Перед 

грозою»). Ці нюанси композиції настільки специфічні, що, побачивши їх заново 

на картинах Г. Глюка 1960–1980-х років, ми не можемо назвати це випадковим 

збігом. 

Аналогічну структуру композиції спостерігаємо у творі Г. Глюка «Надвечір» 

(іл. Б 7.4.7). Тут художник використовує згаданий принцип фрагментарної 

репрезентації, коли збільшені монументальні фігури займають майже увесь 

простір композиції – від верхнього краю полотна до нижнього [1103, с. 138]. У 

центрі картини митець змальовує групу жінок, фігури яких по черзі перекривають 

одна одну й зливаються монолітним силуетом. Жіночі постаті, розташовані 

ліворуч композиції, зображені спиною до глядача, а фігура праворуч ‒ боком, у 

профіль [1103, с. 138]. Героїні Г. Глюка перебувають проти сонця в контражурі, 

що згуртовує їхній спільний силует і робить його цілісним, монолітним. Жінки 

стоять фактично на рамі картини триєдиною колоною, нагадуючи непорушний 
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стовп, який ми відзначили в інтерпретаціях Й. Кошти. Яскраві жовті хмари 

чергуються з контрастними фіолетовими смугами, що розрізають небосхил на 

декоративно-формальні іррегулярні структури. 

Отже, для посилення експресії Г. Глюк скористався тими самими засобами, 

якими послуговувався угорський імпресіоніст Й. Кошта на початку 1900-х [1103, 

с. 138]. Фокус уваги українського митця був зосереджений на тому самому аспекті – 

створенні поетичної метафори, що символізує людину праці, яку художник 

осучаснив до стану універсального мема. Навіть таку деталь, як напрям жіночих 

плечей, що збігався з лінією обрію, Г. Глюк вирішив аналогічно до інтерпретацій 

Й. Кошти [1103, с. 138]. Концептуальна ідентичність таких дуже індивідуальних 

властивостей творчого мислення доводить, що український митець добре знався 

на картинах угорського імпресіоніста, запам’ятав їх на все життя і постійно 

користувався. Водночас модернізований площинно-декоративний стиль Г. Глюка 

вже нічим не нагадує музейний неоромантичний живопис Й. Кошти. Український 

художник інтерпретував поставлену проблему вже по-своєму [1103, с. 138]. Цей 

випадок демонструє аналітичний потенціал Г. Глюка, який, проаналізувавши 

живопис угорського майстра, зробив висновки та віднайшов власні засоби 

символічної візуалізації [1103, с. 138]. 

Тенденція до декоративної стилізації ще більш помітна в живописному 

панно «Ланкова» (іл. Б 7.4.10). Розміри цього масштабного полотна – близько двох 

метрів. Хроматична архітектоніка твору «Ланкова» побудована на контрасті двох 

основних кольорів – червоного та синього, що гармонізовані зеленими 

відтінками. У центрі сюжету Г. Глюк змалював могутні постаті бригадира та його 

помічниці ланкової, які стоять поруч. Кукурудзяне поле з групами колгоспників 

розділено на два плани – ближній і дальній, що формують загальний простір 

композиції [1103, с. 138]. 

Враження перспективи Г. Глюк передає умовно завдяки різномасштабній 

ієрархії фігур: головні герої першого плану займають весь простір від верхнього 

до нижнього краю полотна, а образи колгоспників на другому плані художник 

зменшив утричі. Щоб употужнити враження монументальності, Г. Глюк 
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прописав кожну деталь сюжету насиченою локальною барвою, посилюючи 

ефект лінеарним брамленням, що нагадує ґоґе́нівський клуазонізм. Хоча 

динамічний рух деталей поширюється вглиб композиції, площинно-декоративне 

моделювання форм забезпечує єдність усіх планів, ніби всі змальовані події 

відбуваються в одній площині [1103, с. 139]. Принцип формального 

моделювання створював виразний ефект гобелена або килима, який 

використовували постімпресіоністи та їхні послідовники [526, с. 351]. 

У постімпресіоністичних картинах «У неділю» (1960), «Надвечір» (1964), 

«Ланкова» (1972), «Обід» (1975), «Краса Карпат» (1976), «Снопи» (1977), «Копиці» 

(1978), «Перед дощем» (1979) Г. Глюк, як правило, позбавляв портретованого 

індивідуальних характеристик, інтерпретуючи його як імперсонального героя-

сучасника. Як згадувала В. Глюк-Александрова, портрети митець створював з 

натури, а от при розробленні тематичних композицій міг користуватися 

попередніми ескізами або малювати просто з пам’яті, як і краєвиди-метафори 

[148]. 

Численні замальовки на пленерах у різних районах Закарпаття з плином 

часу стали для митця джерельною базою для розроблення уявних художніх 

«формул» [1420]. Створені з пам’яті образи природи мали досить правдоподібний 

вигляд, позаяк характерні конфігурації планів, пропорції та кольори назавжди 

врізалися в пам'ять Г. Глюка. У краєвидах природи митець не відтворював 

достовірний фрагмент ландшафту, а глобалізував емпіричні враження до 

асоціативного символу про велич рідного краю. Ідейно-художній задум цих 

образів ґрунтувався на концепції про гармонію між природою і людиною, що була 

показовою для ідеалістичних уявлень постімпресіоністів про «штучний» рай 

поза технократичним соціумом [526, с. 171]. 

Підсвідома схильність Г. Глюка до художніх ідеалізацій самобутньо розкрилася 

в пейзажному жанрі, що посідав важливе місце в його постімпресіоністичному 

живописі. У краєвидах-враженнях живописець утілив ідею органічної єдності 

природи Карпат і верховинців, що розкрила його пантеїстичний потенціал з 

різих ракурсів. Серед сюжетів, що належать до панорамного гірського краєвиду, 
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виокремимо твори, написані олією на полотні фактично в один сеанс: «Село під 

горою» (1953), «Верховинське поле» (1955), «Сонячний день» (1961), «Перед 

дощем» (1962, іл. Б 7.4.14), «Околиця села» (1963), «Край села» (1975), «На узбіччі» 

(1979) [519, с. 123]. Ці образи Г. Глюк міг розробляти не тільки з пам’яті, а й на 

підставі попередньо написаних пленерних етюдів, значно спрощених і 

схематизованих до вимог площинно-декоративної стилізації. Про те, що 

художник користувався попереднім ескізом, говорять специфічні деталі ‒ 

натуральні конфігурації тіней або більш достовірно прописані хмарини. Взірцем 

комбінованого синтезу реального й уявного можуть бути сюжети «Біля церкви» 

(1977, іл. Б 7.4.13) і «Копиці» (1978, іл. Б 7.4.15), де ліричне враження від природи 

зберігає значну рефлексію від реальної натури [519, с. 123]. 

Значне місце в постімпресіоністичному краєвиді Г. Глюка посідають сюжети 

з верховинськими селами, у яких засобами невербальних натяків відтворено 

присутність людини в природі. Обов’язковим атрибутом таких сюжетів було 

змалювання людського житла. Уподібнюючи дахи верховинських будинків силуетам 

карпатських гір, Г. Глюк намагався зберегти достовірну неповторність архітектурних 

форм, продукуючи алегоричне дистанціювання між простором, облаштованим 

людиною, і природним космосом, який створив Господь. Завдяки цим специфічним 

особливостям виникав другорядний метафоричний часопростір, у якому зливалися 

життя тимчасове й буття вічне [519, с. 123]. Прикладом цієї тенденції можуть 

слугувати етюди, написані олією на полотні середнього формату: «Сільський 

дворик» (1955), «Вулиця» (1956), «У неділю» (1960), «Копиці» (1978, 

іл. Б 7.4.15), «Весняна пора» (1978, іл. Б 7.4.16). 

Серед постімпресіоністичних пейзажів Г. Глюка особливу увагу привертає 

краєвид-метафора «Велич Карпат» (1979, іл. Б 7.4.11), у якому акумульовані зрілі 

ліричні відчуття живописця, що дозволяли висловити епічну велич української 

землі. Глобалізуючи образ природи, митець синтезував емпіричні враження з 

ідеалізованими спогадами, фіксуючи найхарактерніші «портретні» особливості 

краю, що споріднює твори Г. Глюка з міфопоетичним баченням Е. Контратовича 

[526, с. 363]. На картині Г. Глюк зобразив карпатську панораму з гірськими 
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хребтами, що чергуються в ритмі хвилеподібного сецесійного орнаменту. Веселкові 

вершини так щільно примикають одна до одної, що здається, ніби це 

вигаданий казковий і, головне, живий організм – сама природа. Усе так 

переконливо скомпоновано, наче нерозривний орнамент: ліси входять у гори, а 

гори – у хмари, і те, що ми бачимо на картині, сприймається як неподільне тіло 

квітучої землі, а не як перспектива з лісами, полями й хмарами. 

Образотворче міфотворення Г. Глюка свідчить про сприйняття України як 

землі-жінки. По-жіночному плавні силуети Карпатських гір мають заокруглені 

конфігурації, а в них округлі цятки передають умовне враження про крони дерев. 

Жіноче начало, асоціативно закладене у символ української природи, стає більш 

очевидним при зіставленні з горами М. Реріха («Скарби снігів Канченджанґу», 

1940, іл. Б 7.4.12). Змальовані у своїй екзистенціальній недосяжності у вигляді 

аналітичних трикутноподібних структур гори російського символіста здаються 

байдужими до світу емоцій та асоціюються з чоловічим космічним праначалом. 

Варто також згадати, що представники різних культур уособлювали образ гори з 

Батьківщиною, прикладом чого є «Тридцять шість виглядів Фуджі» Кацушіки 

Хокусая (іл. Г. 3.4.9) та численні краєвиди гори Святої Вікторії П. Сезанна 

(іл. Б 6.6.11, Б 6.6.14) [526, с. 98]. 

Як показало дослідження творчого доробку Г. Глюка в декаду 1970–

1980-х років, тема рідного краю почала домінувати в його 

постімпресіоністичних інтерпретаціях. Прагнення художника вийти за межі 

реальності та поєднати мрію з дійсністю зумовило впровадження синтетичних 

методів постімпресіонізму. Поєднання новітніх тенденцій європейського 

хроматичного колоризму з традиціями декоративно-монументального мистецтва 

дало змогу українському митцеві віднайти власну символічну мову 

різнокольорових метафор. 

Аналіз живописних праць Г. Глюка кінця 1940–1980-х років зі збірки 

Меморіальної кімнати-музею в Ужгороді дав змогу зробити висновок: визначним 

чинником індивідуального творчого становлення митця стало його навчання 

у Вищій школі образотворчого мистецтва в Будапешті. Перебуваючи в 
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угорському мистецькому середовищі, Г. Глюк засвоїв академічну майстерність 

М. Вестроці, І. Сьоні, І. Рети та сприйняв новітні тенденції угорських імпресіоністів 

і постімпресіоністів. З іншого боку, митець опинився в артсередовищі, де ідеї 

національного відродження ґрунтувалися на народній темі. Г. Глюк постійно бачив 

образи простих селян, яких місцеві митці ідеалізували, наче архетип національного 

героя. Художник переїхав жити до України у 35 років, коли його світогляд був уже 

сформованим. Радянська цензура внесла певні корективи у творчість митця, який 

був змушений присвятити соцреалізму одинадцять років творчого життя (1947–

1958). 

Однак після періоду соціальної адаптації художник обрав шлях 

індивідуального розвитку, чому сприяли історичні обставини хрущовської 

«відлиги». Посилене бажання Г. Глюка створювати узагальнені метафоричні 

образи, позбавлені тимчасових умовностей буття, спрямувало увагу митця на 

автентичні носії української традиції. За умов соціально обмеженої фабули 

соцреалізму колорист утілював власні творчі ідеї в типажі українських 

колгоспників, які, по суті, завжди залишалися звичайними українськими селянами – 

людьми землі, отакими, якими вони були одвічно. Так відбувався процес 

асиміляції постімпресіоністичної парадигми в галузь соцреалізму. Народні 

архетипи увійшли у творче життя митця ще замолоду, коли він навчався в 

Будапешті. Тож обраний для ідеалізації тип звичайної людини був для 

художника органічним (іл. Б 7.4.7–7.4.9). Проаналізовані живописні полотна 

Г. Глюка 1960–1980-х років належать до найкращих взірців українського 

постімпресіонізму радянського періоду, а сам художник є яскравим представником 

плеяди українських художників-постімпресіоністів. 

 

7.5 Український постімпресіонізм в інтерпретаціях А. Коцки28  

 
28 У підрозділі 7.5 використано наші публікації: «Реновації постімпресіонізму в 

українському мистецтві другої половини XX ст. (Еволюція живопису А. Коцки)» [532], 
«Постімпресіоністичний колоризм в Україні 60–80-х років XX століття: методи узагальнення 
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Ім’я українського живописця А. Коцки належить до плеяди закарпатських 

митців, у творчості яких адаптувалися традиції французького постімпресіонізму. 

Дослідження творчості А. Коцки здійснено на підставі вивчення його мистецької 

спадщини 1930–1980-х років і архівних матеріалів з фондів ужгородського 

Меморіального будинку-музею народного художника України А. А. Коцки 

(ММК), Закарпатського обласного художнього музею імені Й. Бокшая (ЗОХМ), 

Закарпатського краєзнавчого музею (ЗКМ), Мукачівського краєзнавчого музею 

(МКМ), фондів НХМУ та приватних збірок України [1427–1434; 1501–1503; 

1509–1503; 1515–1516]. 

Народився А. Коцка 23 травня 1911 року в родині єпископального кучера 

в Ужгороді [479, с. 2]. Початкову освіту художник здобув у горожанській школі 

(1921–1926) [1427], потім навчався в Ужгородській греко-католицькій співочо-

вчительській семінарії (1927–1931), учнями якої на той час були 

Е. Контратович, З. Шолтес, А. Борецький [233, с. 261]. Рисунок у семінарії 

викладав А. Ерделі, тому невипадково деякі семінаристи почали паралельно 

відвідувати Публічну школу малювання [444, с. 6]. Після семінарії 1931 року 

А. Коцка одразу став народним учителем двокласної школи в с. Тихому 

Великоберезнянського округу, де він викладав до 1935 року [309, с. 4]. 

Учителював А. Коцка періодично все творче життя, зокрема, працював 

викладачем упродовж 1937–1939-го і 1942–1944 років у гірських народних 

школах, а в 1948–1950-х – в Ужгородському училищі прикладного мистецтва 

[592, с. 6–7]. 

Стимулом для творчого формування А. Коцки стали перші публічні 

виставки, що привернули увагу загалу до самобутнього таланту закарпатського 

митця й зрештою дали йому змогу продовжити навчання в Італії: перша спільна 

виставка творів А. Коцки й А. Борецького, експонована 1933 року в Будинку 

легіонерів; персональна виставка А. Коцки, експонована в Ужгороді наприкінці 

 
емпіричного досвіду» [527], «Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття)» [526, с. 
370–381]. 
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вересня 1935 року; участь у груповому міжнародному проєкті «Словаччина і 

Підкарпатська Русь» 1937 року в Празі; участь у Всеугорській виставці 

образотворчого мистецтва, експонованій 1939 року в Будапешті [592, с. 34]. 

Після резонансних виставок 1935–1937 років творчість А. Коцки привернула 

увагу відомого чеського науковця Я. Затлоукала, який відзначив картини 

талановитого «русина» в авторитетному періодичному виданні «Підкарпатська 

Русь» [975, с. 235]. Водночас живопис А. Коцки справив враження на знану 

угорську письменницю і сценаристку В. Моріц, яка написала про картини 

українського митця в журналі «Люди Сходу» [953, с. 30]. Унаслідок зростання 

популярності А. Коцка отримав 1941  року дворічну державну стипендію для 

подальшого навчання в Римській академії мистецтв, паралельно з якою 

відвідував Академію святого Луки [233, с. 96]. 

Сучасне дослідження мистецької спадщини А. Коцки 1930–1980-х років дає 

підстави виокремити два ключові етапи його професійної діяльності: творчість 

дорадянського періоду (1931–1943) і радянського (1944–1987). При цьому 

сформовані ознаки постімпресіонізму спостерігаємо вже у творах 1930-х років, 

наприклад, у портретах: «Верховинка» (1930) і «Дівчина з верховини» (1930-ті) – 

обидві з приватних збірок, а також «У селі» (1939) – з фондів ММК [1501]. Впливи 

постімпресіонізму позначилися на всіх живописних жанрах А. Коцки, реалізувавшись 

у тематичній картині, пейзажі, натюрморті та портреті, які художник 

репрезентував через вимір народної теми. 

Серед найкращих взірців постімпресіоністичного портрета, у якому 

бачимо пошуки національного героя-сучасника, можна виокремити низку 

образів 1930–1980-х років: «Дві дівчини в червоних хустках» (1930) і «Село 

Тихе. Школярі» (1937) – обидві картини із ЗКМ; «Дівчина в кептарику» (1930), 

«Верховинка» (1930), «Дівчина з верховини» (1930-ті), «Дівчина-верховинка» 

(кінець 1930-х), «Портрет дівчини в гуцульському вбранні» (1950-ті) – усі з 

приватних збірок; «Гуцулка» (1950), «Доярка» (1960), «Портрет дівчини» 

(1970) – усі з фондів ЗОХМ [532, с. 184–186]. Аналогічно тому, як ранні 

експресіоністичні сюжети Е. Контратовича 1930-х років слугувати йому творчим 
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підґрунтям для наступних постімпресіоністичних задумів зрілої творчості 1950–

1980-х років, так і в практиці А. Коцки деякі пленерні ескізи він удосконалював 

упродовж усього життя. Процес створення художньої метафори в практиці 

А. Коцки був поетапним. Спочатку під впливом емпіричного досвіду 

живописець малював образ з натури, потім з готового ескізу забирав усе 

випадкове. Завдяки засобам мистецького узагальнення митець формував 

синтезований образ-враження, у якому акумулював свої уявлення про «ідеальне» 

[527, с. 200–201]. Тому кожен художній образ А. Коцки має багаторічну історію 

створення. Портретний жанр закарпатського митця можна систематизувати за 

основними концептуальними напрямами: 

1. Сюжети, присвячені проблемі гармонії людини в природі: «У селі» 

(1939), «Портрет дівчини в червоній хустці» (1940), «Оленка» (1947, іл. Б 7.5.14), 

«Дівчина з передгір’я» (1954), «Сестри» (1957), «Синевірські дівчата» (1958), 

«Весна» (1967, іл. Б 7.5.33) – усі з фондів ММК. Наприклад, відомий з дитинства 

фольклорний типаж «Гуцулки із села Богдан» (1967, іл. Б 7.5.16) походить з 

пленерного етюду «Оленка» (1947, іл. Б 7.5.14), написаного в кінці 1940-х років. 

У пленерному варіанті «Оленка» 1947 року дівчину зображено на тлі трьох 

гірських вершин. З роками ці документальні деталі були видалені, а карпатські 

верховини художник замінив на дві групи подруг, що стоять позаду героїні. У 

фінальній версії згаданого сюжету «Гуцулки із села Богдан» (1967) уся компанія 

подруг алегорично уподібнена неподільному соборному образу гірських 

вершин, що символізують людську міць у єдності народного духу [532, с. 186]. 

Портрет молодої верховинки на тлі Карпат «Дівчина з мотикою» (1960, 

іл. Б 7.5.31), написаний спочатку з натури, став прототипом для створення 

постімпресіоністичних алегорій «Весни» (1967, іл. Б 7.5.33) і «Веснянки» (1976, 

іл. Б 7.5.43). У більш глобальному сенсі в цих символічних образах акумульовані 

міфопоетичні уявлення про римську богиню юності – Флору, що в перекладі 

означає «квітуча» [532, с. 186]. Утім А. Коцка не скористався античною 

інтерпретацією, а застосував пізнішу, уже європейську концепцію алегорії весни 

(вона була поширена в мистецтві Франції у XVIII ст.) у вигляді «прекрасної 



396 
 
садівниці», стилізованої під селянку з атрибутами сільської праці [101, с. 533]. У 

пленерному етюді «Дівчина з мотикою» (1960) ще наявні залишки 

документального натуралізму у вигляді сапи, якою обробляють землю, у руках 

юної дівчини-весни [532, с. 186]. У кінцевому варіанті образу сучасної 

«Веснянки» ця побутова деталь стала зайвою, бо не узгоджувалася з ідилічним 

виміром поетичних метафор [488, с. 213; 532, с. 186]. 

Шлях митця до узагальненого розуміння образу простягнувся на відстань 

у шістнадцять довгих років щоденної праці. За цей час було створено багато 

інших картин, що свідчили про еволюцію поглядів художника. Наприклад, 

«квітучий» зміст міфологічної Анфеї набув актуальності в період завершення 

символічного образу «Веснянки» (1976). На початку 1970-х років алегорію дівчини-

весни А. Коцка почав ототожнювати з польовою квіткою червоного маку [532, 

с. 186]. Традиційно європейських жінок уподібнювали до троянд, які 

символізують елітарність. Ідеал української жінки А. Коцка у своїй практиці 

метафорично співвідносить з польовими квітами, що іманентно втілюють дух 

простого народу. Формування уявлень про національний «ідеал» через 

флоральні символи є новаторським підходом в українському живописі XX 

століття [532, с. 186]. Питання соціального статусу жіночого ідеалу (шляхетної 

панянки чи простої селянки) не було для А. Коцки вирішеним відразу. 

У сюжеті «У селі», для якого митцеві позувала його дружина Марина 

Лосієвська, змальовано щдяхетну європейську інтелектуалку, театрально 

перевдягнену в традиційне народне українське вбрання [439]. Аналогічні 

композиції бачимо у творах 1980-х років, зокрема в портретах «Ганнуся» (1982) 

і «Гуцулки» (1982). Про те, що йдеться про розроблення того самого мотиву, 

свідчать ідентичність пози, напряму рук, нахилу голови, зрештою, те саме 

вбрання, яке й досі зберігається в Меморіальному будинку-музеї народного 

художника України А. Коцки [1502]. А ось інтерпретація жіночого іміджу 

радикально змінилася. У версії 1980-х років уже зображено не «принцесу», яка 

білою павою стоїть посеред неосвоєного природного та важкого для неї життя, а 

гуцульське дівча, нецивілізоване, майже дике, «гидке каченя», яке має 



397 
 
органічний вигляд у суворих умовах гірського життя [532, с. 186]. Ці інтонації 

уточнено в портреті «Гуцулки», де змальовано двох горянок-підлітків. У їхніх 

образах А. Коцка узагальнив свої уявлення про народну українську ідентичність. 

2. Портрети-метафори, у яких людину уподібнено до явищ природи. 

Наприклад, алегорію Світанку у вигляді юної верховинки А. Коцка розробляв 

упродовж 1950–1970-х років. Походження неотипу пов’язано з міфом про 

римську богиню Аврору (іл. Б 7.5.26). Апелювання до символів оновлення, 

ранку, весни актуалізувалися в європейському мистецтві на зламі XIX – XX 

століть у зв’язку із символічним світосприйняттям доби модерну. Ідеї 

відродження поновилися у європейській культурі в другій половині XX століття 

під час повоєнної відбудови [526, с.374]. 

Перші пленерні портрети А. Коцки «Гуцульська молода» (1950, 

іл. Б 7.5.27) і «Наречена» (1960) датовані періодом 1950–1960-х років. Утім 

згодом ці враження були узагальнені до спрощеного жіночого символу в картині 

«Гуцульська наречена» (1980, іл. Б 7.5.28) і модернізовані до іміджу 

фольклорного типажу в декоративній стилізації «Наречена» (1980 іл. Б 7.5.29). 

Ритуальний аксесуар весільного вбрання – вінок-перта у вигляді обруча з 

великою квіткою-сонцем ‒ свідчить про те, що етимологію символу нареченої 

А. Коцка пов’язував з героїнею закарпатського фольклору – дівчиною на ім’я 

Світанка, образ якої був своєрідним культурогенним рефреном римської Аврори 

[532, с. 186]. З народних казок відомо, «що вона [Світанка] вставала щодня на 

зорі й ішла дивитися на схід сонця та слухати птахів. І назвали її Гайналкою 

(Світанкою). Під час весілля вона з Гайналки перетворюється на Королеву 

Сонця», – коментує українська дослідниця Л. Мушкетик [335, с. 81]. Процес 

метаморфози традиційно побутував в українському фольклорі, слугуючи 

ефективним підґрунтям для мистецьких імпровізацій сучасних художників. У 

ході розробок образу нареченої зафіксовано три етапи творчих переоцінок 

А. Коцки – від безпосередніх емпіричних вражень до узагальнених 

інтроспективних висновків, що зрештою привели митця до створення 
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художнього ідеалу, в якому акумулювалися уявлення про іманентність 

українських народних звичаїв [526, с. 375]. 

3. Розробки жіночого ідеалу у вигляді закарпатської мадонни. В 

інтерпретаціях А. Коцки традиції закарпатського фольклору синтезувалися з 

елементами античної міфології, нерідко переосмисленими на підґрунті 

італійського Відродження, монументальні засади якого увійшли у творчість 

А. Коцки під час його навчання в Римській академії мистецтв в 1941–1942 роках. 

Такі асоціації, зокрема, виникають при спогляданні погрудного портрета 

«Молодої доярки» (1981, іл. Б 7.5.25) на тлі карпатського краєвиду. Голову 

горянки прикрашає яскрава жовта хустина, що семантично уподібнюється 

золотому сяйву над головою. Доярки А. Коцки позбавлені будь-яких побутових 

прикмет і постають як величні мадонни на фресках італійських соборів [532, 

с. 187]. Концепція жіночого портрета на тлі панорамного ландшафту та 

специфічне трапецієподібне декольте «Молодої доярки» асоціюється із 

вбранням та іміджем «Мони Лізи» (1503, іл. Б 7.5.23). Як і її всесвітньовідома 

попередниця, героїня А. Коцки зображена на тлі краєвиду рідної Землі. Плавна 

лінія небосхилу розташована на рівні самозаглибленого погляду жінки. Через 

чотири століття закарпатська горянка магнетизує тією ж недомовленістю та 

відчуттям гармонійної присутності в природі, як і портретована Леонардо да 

Вінчі [526, с. 376]. Враження сонячності досягнуто чистими кольорами портрета, 

що складається винятково із теплих відтінків палітри. Жіночий образ простої 

української селянки переростає в епічний позачасовий символ жінки-землі, у 

якому відлунням озиваються міфопоетичні зв’язки з образом давньогрецької 

богині Землі – Геї [532, с. 187]. 

4. Парний або груповий жіночий портрет як осучаснена версія сакрального 

сюжету святих дів: «Подруги» (1970, іл. Б 7.5.20), «Дівчата» (1970, іл. Б 7.5.18), 

«Подруги» (1980, іл. Б 7.5.19), «На святі» (1985) – із фондів ММК. У цьому сенсі 

симптоматичного значення набувають «блокові» композиції, де фрагментарно 

змальовані жіночі голови в яскравих хустках: «Подруги» (1970), «Дівчата» 

(1970). Колоподібну конфігурацію хусток А. Коцка метафорично уподібнює 
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німбам святих (іл. Б 7.5.18–7.5.20) [532, с. 187]. Ця специфічна концепція 

походить від сакральних сюжетів з груповими сценами святих, де їхні голови з 

німбами так щільно примикали, що візуально перетворювалися на суцільний 

декоративний орнамент. Зокрема, аналогічну схему використав Джотто при 

створенні фресок «Страшного Суду» (1305, іл. Б 7.5.17) з Капелла дель Арена у 

Падуї [526, с. 376]. Засоби постімпресіоністичного синтетизму, які впровадив 

А. Коцка у свої алегоричні портрети, свідчать про апелювання до традицій 

сакрального мистецтва, зокрема часів італійського проторенесансу [532, с. 187]. 

Перебуваючи під тиском радянського атеїзму, А. Коцка винахідливо замінив 

загальноприйняті овали німбів обрисами жіночих хусток. Схожими засобами 

прихованої алегорії користувалася одеська модерністка Л. Ястреб, змальовуючи 

над головами своїх мадонн круглі аркади, які теж візуально нагадували німби 

[551, с. 58–65; 552]. 

5. Сюжети, присвячені культу материнства: «Материнство» (1970, 

іл. Б 7.5.22), «З дітьми» (1974), «Молоді матері» (1980) – усі з фондів ММК. 

Проблема пошуків ідеального героя й ідеальних форм буття проходить через усю 

творчість А. Коцки, засвідчуючи неоплатонічне налаштування колориста [532, с. 

185–187]. Тему материнства культивували закарпатські живописці, чиї творчі 

смаки в унісон відповідали тогочасним пошукам чеських митців, зокрема 

інтерпретаціям словацького живописця Л. Фулли [526, с. 377]. Цей ідилічний 

сюжет, звісно, має більш давню історію, починаючи із «Святої родини» 

(іл. Б 7.5.21). Навчаючись в Римі, А. Коцка сприйняв декоративно-

монументальний потенціал італійського фрескового живопису. По поверненню 

в Ужгород у його творчості поглибилися наміри поєднати об’єктивний вимір 

«земного» й духовний макрокосм «святого» [532, с. 187–188]. «В епоху 

Ренесансу платонізм був спробою синтезувати необхідну в ті часи духовність з 

матеріальним розумінням життя», – відзначає О. Лосєв [373, с. 71]. 

За висновками О. Лосєва, з метою виховання художнього смаку в радянських 

людей на прикладах світової культури особливо підносили мистецтво Відродження 

Італії, тому що наголос на людському індивідуалізмі в часи Ренесансу супроводжувався 
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«значним для тих часів спалахом популярності антицерковних творів» [373, с. 

71]. Саме ця особливість культури Відродження узгоджувалася з упровадженими 

в СРСР критеріями атеїзму. Очевидно, вибраний А. Коцкою ракурс алегоричної 

репрезентації, коли проста доярка нагадувала мадонну, відповідав очікуванням 

радянських ідеологів [526, с. 377]. 

6. Парадні портрети, на яких позначилися впливи соцреалістичної 

заанґажованості: «Двічі Герой Соціалістичної праці Ю. Пітра» (1964) і 

«Катерина Вередюк» (1969) – з фондів ММК; «Ланкова» (1970), «Відмінники 

служби» (1974), «Хай живе возз’єднання» (1975) – з фондів ЗОХМ. Ці образи 

створені на підставі синтезу постімпресіоністичного живопису з фабулою 

соцреалізму. Як правило, образ головного героя змальовано фронтально по 

центру композиції, його імідж – прикрашено ідеалізований [526, с. 377]. 

7. Багатофігурні композиції «блоками»: «Ярмарок» (1930-ті), «Група дітей» 

(1930-ті), «Зима. Неділя в селі Тихому» (1933), «Верховинці» (1960-ті, 

іл. Б 7.5.12), «На Гуцульщині» (1975) – з фондів ММК; «Верховинці» (1935, 

іл. Б 7.5.11), «Село Тихе. Школярі» (1937) – з фондів ЗКМ. Композиції «блоками» 

з’явилися у творчості А. Коцки до його поїздки в Рим. Під враженням від 

монументального італійського мистецтва міфопоетичні уявлення А. Коцки ще 

більше ущільнилися, найвиразніше розкрившись у творах його зрілої творчості 

1960–1980-х років. У цих сюжетах композиційна схема трансформована до стану 

візуального моноліта, що утримує в єдиному форматі всі елементи образу: 

«Верховинці» (1960, іл. Б 7.5.12), «Чабани» (1969, іл. Б 7.5.9), «На свято» (1970), 

«На Гуцульщині» (1972), «Зима» (1973). Створені образи постають як органічні 

складники єдиного художнього задуму, у якому символічно відтворена сама 

народна стихія. Ці концептуальні конотації мають точки перетину із 

сезаннівським розумінням єдиного художнього простору [107, с. 78; 526, с. 378]. 

Ідеї постімпресіонізму А. Коцка самобутньо реалізував у жанрі пейзажу. 

Серед оригінальних сюжетів можна виокремити «Осінь у горах» (1970, 

іл. Б 7.5.1) і «Вересень» (1979) – обидві з ММК; «Весна в Ясіня» (1966), «Весняні 

кольори» (1984), «Водосховище під Говерлою» (1980-ті, іл. Б 7.5.5), «Гірський 
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краєвид» (1970-ті) – із фондів ЗОХМ. У ландшафтних етюдах А. Коцки втілилася 

концепція неоромантичного сецесійного краєвиду-враження, що поширилася в 

українському живописі на зламі XIX – XX століть. При цьому варто зазначити, 

що в краєвиді А. Коцки помітні впливи творчості А. Ерделі, а також чеського 

художника В. Шпали, що особливо позначилося на краєвидах А. Коцки з 

водоймами (іл. Б 7.5.5, Б 7.5.6) [526, с. 379]. 

З огляду на міфопоетичне переосмислення краєвиду в постімпресіоністичній 

практиці А. Коцки зазначимо, що в інтерпретації української природи помітний 

чіткий розподіл космічної світобудови на дві частини – небо (Уран), що 

символізує чоловіче начало, і землю (Гею), яка уособлює жіноче [532, с. 188]. 

Цю ідею простежуємо в низці гірських і сільських пейзажів, що втілюють 

сугестивний образ українського дому, укладу й духу. Сила створеного враження 

від цих краєвидів досягає соборного звучання портрета України, де пантеїстичне 

трактування української землі наближається до критеріїв сакрального сюжету 

[532, с. 188]. Подібну силу звучання знаходимо в символічних краєвидах-метафорах 

картин «Смарагдова весна» (1966), «Осінь у горах» (1970, іл. Б 7.5.1), «Водосховище 

під Говерлою» (1980, іл. Б 7.5.5), «Село в горах» (1981), «Над Колочавою» (1981, 

іл. Б 7.5.6) [532, с. 188]. Враження про незайману природу Закарпаття уособлені в 

образах Карпатських гір і розташованих біля їх підніжжя домівок верховинців. 

Силуети ґонтових дахів органічно повторюють напрям карпатських гір, 

гублячись посеред численних схилів: «Кращі якості живопису Коцки бачимо у 

великих епічних пейзажах “Червоні гори” і “Весна”», – коментує Г. Островський 

[479, с. 9]. 

Ідея неподільності світобудови знайшла вираження в сюжетах квітучої 

землі, образ якої А. Коцка метафорично уподібнював жіночому праначалу [532, 

с. 188]. Етюди типології «Квіти в саду», написані на пленерах у 1950-х, були 

спрощені та схематизовані в 1960-ті до стану формальних колористичних 

композицій: «Весна в саду» (1960-ті), «Тюльпани в саду» (1962). Праця на 

пленері сприяла узагальненню малярського викладу, оскільки враження від 

окремої квітки інтегрувалося в композицію картини у вигляді яскравої плями, 
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набуваючи символічного значення в площині загальної поліхромної оркестровки 

[532, с. 188]. Спонтанні вихори червоних, жовтих і синіх відтінків від тюльпанів 

та ірисів стали результатом вирішення живописної проблеми підпорядкування 

трьох основних кольорів – червоного, жовтого та синього. Ця класична тріада 

символізувала три виміри людського буття: матеріальний (червоний), 

інтелектуальний (жовтий) і духовний (синій), унаочнюючи рецепції трьох 

стихій – землі, вогню й повітря [532, с. 188]. 

Найменш поширеним у практиці А. Коцки був жанр натюрморту. При 

цьому можна помітити, що тенденція постімпресіонізму адаптувалася двома 

шляхами: впливи сезаннізму через аспірацію експериментів А. Ерделі, 

реалізовані в поодиноких образах: «Бузок та апельсини» (1930-ті) і «Натюрморт 

з фруктами» (1940-ві) – обидва із фондів ММК; розробки власного 

постімпресіоністичного синтетизму, наявні в картинах «Натюрморт. Квіти в 

глечику» (1940), «Натюрморт з яблуками» (1946), «Натюрморт з квітами та 

лимонами» (1950), «Цинії» (1960-ті) – з приватних збірок; «Квіти» (1958, 1963) – 

із фондів ММК (іл. Б 7.3.35–7.5.40) [526, с. 380]. 

Дослідження живописної спадщини А. Коцки періоду 1930–1980-х років 

дало змогу виявити, що тенденція постімпресіонізму органічно адаптувалася у 

творчості ужгородського колориста. Період навчання в Публічній школі 

малювання Й. Бокшая та А. Ерделі став підґрунтям для опанування традицій 

європейського формального колоризму. Перші враження А. Коцки про 

європейський живопис XX століття продуктивно поглибилися в період 

студіювання в Римській академії мистецтв. Традиції італійського 

монументального проторенесансу стали органічною складовою Коцкиного 

постімпресіоністичного синтезу мистецтв. Творчий світогляд художника 

розвивався на засадах амбівалентної архаїчної уяви про універсальну модель 

всесвіту [532, с. 188]. Природа художнього міфотворення А. Коцки ґрунтується на 

концептуальному протиставленні неосяжного космічного хаосу організованим 

принципам цивілізації, що становить одну із засадничих антиномій 

постімпресіоністичної парадигми (іл. Б 7.5.1–7.5.6) [532, с. 188]. У 
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постімпресіоністичних інтерпретаціях А. Коцки ідеалізоване буття постає як 

органічна підпорядкована частина ізоморфного космосу загалом, а пошук 

ідеальної форми мистецтва зумовлює синтез канонічних стандартів європейської 

культури з архаїчним потенціалом українського фольклору [532, с. 188]. 

Тенденція А. Коцки до художніх ідеалізацій перегукується з творчим баченням 

П. Ґоґена, а його герої-верховинці живуть в аналогічній системі досоціальних 

координат, що й таїтянські аборигени французького постімпресіоніста. 

Проаналізовані образи закарпатського митця належать до самобутніх взірців 

українського постімпресіонізму другої половини XX століття. 

 

7.6 Досвід постімпресіоністичного експерименту в практиці Т. Яблонської29  

На початку 1960-х років ознаки постімпресіонізму позначилися у творчій 

практиці київської художниці Т. Яблонської, яка навчалася в КДХІ у майстерні 

Ф. Кричевського (1935–1941) [1302]. Під впливом демократичних оновлень 

хрущовської «відлиги» мисткиня розпочала живописний цикл «Українські 

мотиви», у якому втілилися її постімпресіоністичні задуми 1960–1970-х років 

[484, с. 170–173]. У тематичному репертуарі цього періоду поновилися сюжети, 

присвячені народній темі. У практиці українських художників активізувалися дух 

експериментаторства й увага до синтезу мистецтв. Навчання мисткині під 

керівництвом Ф. Кричевського, який культивував зв’язок сучасного живопису з 

народним мистецтвом, стало органічним підґрунтям для розвитку народної теми 

в інтерпретаціях Т. Яблонської [547, с. 108]. Низка таких образів, як «Разом з 

батьком» (1962), «Весняне сонце» (1964), «Життя триває» (1971) з фондів 

НХМУ, виявляють спадкоємність творчих інтересів, що перейшли від 

Ф. Кричевського до Т. Яблонської. 

 
29 При написанні підрозділу 7.6 використано наші публікації: «Традиції українського 

народного мистецтва в живописних композиціях Тетяни Яблонської» [547], «Досвід 
постімпресіоністичного експерименту в практиці Т. Яблонської (1960–1970)» [495], 
«Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття» [526, с. 381–398]. 
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Значний вплив на процес розкріпачення мистецьких поглядів 

Т. Яблонської справили закордонні відрядження 1952–1956 років до Польщі, 

Чехословаччини, Швеції та Італії, про які художниця згадує в автобіографії 

[1294, с. 4]. Утім, безпосереднім стимулом, що спричинив дистанціювання 

Т. Яблонської від стереотипів соцреалізму, стали її дружні стосунки із 

закарпатськими колегами А. Коцкою та Г. Глюком, з якими вона працювала на 

республіканських пленерах Спілки художників УРСР [1429]. Специфічна манера 

її декоративної стилізації в «Українських мотивах» вказує на те, що живопис 

А. Коцки безпосередньо надихав художницю. На дружні стосунки Т. Яблонської 

з А. Коцкою вказує її картина «Пам’яті Андрія Коцки» (1999) з фондів НХМУ, а 

також приватне листування [1432]. 

Творчі задуми «Українських мотивів» можна систематизувати тематично: 

образи, присвячені українським обрядам; сюжети, у яких порушено проблему 

сакралізації української фемінності; жіночі образи, у яких культивовано тему 

материнства; сюжети, в яких глобалізуються уявлення про Час і Простір; пошуки 

ідеальної України в художній метафорі країни-саду [526, с. 382–383]. 

Серед творів, у яких звеличено традиції українського народного життя, 

самобутньо вирізняються композиції «Святковий вечір» (1960), «Насіння» 

(1969) – усі з фондів НХМУ; «Молоді» (1966, іл. Б 7.6.5) – з Одеського 

художнього музею; «Наречена» (1966, іл. Б 7.6.4) – з Миколаївського обласного 

художнього музею імені В. Верещагіна. Метою цих творів було передати 

міфопоетичні враження про народність. Практичним інструментом художнього 

синтезу стала естетика лубкової картинки, поєднана з традиціями українського 

народного мистецтва [547, с. 108]. Як слушно зауважила О. Короткевич, «[…] 

зміст “Українських мотивів” набагато серйозніший, ніж зовнішнє захоплення 

фольклором. Художниця повертає нас до сформованих століттями моральних 

уявлень про цінності людського буття» [301, с. 38–39]. 

У композиціях, присвячених сакралізації української фемінності, 

вирізняються образи «Мати» (1960), «Мати та дитя» (1966, іл. Б 7.6.9), «Молода 

мати» (1964, іл. Б 7.6.10). У цих сюжетах втілилися уявлення Т. Яблонської про 
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символічні аспекти жіночності [547, с. 108]. Сюжети «Мати і дитя» та «Колиска» 

(1968) художниця створила просто з пам’яті, на що вказує схематичне 

моделювання живописних площин, що не потребує пленерних вражень [484, с. 

171]. Хроматичну палітру цих образів обмежено основними барвами: червоною, 

жовтою, блакитною. Формальне трактування форм Т. Яблонська спростила до 

естетики примітивного мистецтва. При цьому мисткиня застосовує засоби 

експресії, характерні для народної творчості: фронтальну репрезентацію, 

дзеркальну симетрію, бінарну концепцію, рефрен декоративних елементів [547, 

с. 108]. 

В сюжеті «Мати та дитя» (1966, іл. Б 7.6.9) змальовано обличчя матері з 

дитиною, які займають увесь простір картини [547, с. 109]. Т. Яблонська ділить 

композицію на дві символічні зони. Праву частину полотна займає обличчя 

матері, обрамлене на голові синьою хусткою. Образ маляти розташовано в лівій 

частині, майже на краю полотна. Дитя загорнуте в покривало червоного кольору. 

Тож хроматична концепція побудована на контрасті двох основних кольорів – 

синього й червоного. Червоний колір символізує енергію матеріального земного 

буття. Дитина, загорнута в червоне, постає як результат земної любові. Образ 

матері вирішено синім кольором, що уособлює духовний простір [547, с. 109]. 

Червоний і синій кольори подано через контраст до білосніжної площини, 

що алегорично уподібнена до зимового краєвиду. Ці барви традиційно 

використовували в оздобленні українського народного одягу [578, с. 72–73]. 

Отже, синтез сучасного живопису з традиціями народного мистецтва став дієвим 

інструментом у постімпресіоністичних пошуках Т. Яблонської. При змалюванні 

міміки портретованих авторка виходила із засад цілковитої умовності, як у 

творах українського народного малярства. Живописна структура зорієнтована 

винятково на декоративну локальність плями, що наближається до символічного 

вислову [547, с. 109]. 

Ритмічний плин розгортається вгорі правого кута композиції та поволі 

переходить до центру картини. Заокруглені форми, що домінують в сюжеті, 

протиставлені формі квадратного полотна. Коментуючи захоплення художниці 
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народним мистецтвом, Н. Велігоцька 1969 року писала: «Створюючи картини, 

Т. Яблонська тепер неодмінно шукає (і знаходить!) шляхи до музичної, 

ритмічної підпорядкованості композиційного й колірного вирішення, 

монументальної виразності» [74, с. 52]. При створенні образу «Мати і дитя» 

мисткиня використала іконографію сюжету «Богородиці з дитям», який вона 

відтворила просто з пам’яті [547, с. 109].  

За теорією П. Богатирьова, завдяки авторським інтерпретаціям, здійсненим з 

пам’яті, відбувалося репродуктивне відновлення національних традицій: «Усі 

народні твори, у яких творче начало органічно пов’язане з виконавством, мали 

спільну для них специфічну рису: їх виконували переважно не на підставі 

зафіксованих текстів (рукописних, друкованих або нотних записів), а з пам’яті» 

[55, с. 394]. На думку вченого, кожен інтерпретатор додавав у твір щось нове і 

«своє», тому звичаї постійно збагачувалися сучасними рисами [55, с. 395]. 

Інтерпретації Т. Яблонської виконували аналогічну регенерувальну функцію 

відродження народних традицій [547, с. 109]. 

Серед образів, присвячених темі фемінності, вирізняється сюжет «Лебеді», 

у центрі якого змальовано оголену дівчину, яка розчісує волосся (1966, 

іл. Б 7.6.3). Її округлі форми узагальнені й плавно переходять одна в другу. 

Героїню змальовано на тлі орнаментального килима, оздобленого сюжетом з 

лебедями. Алегоричний зміст килима створює ліричну атмосферу, водночас 

килим є декоративними «кулісами» композиції [495, с. 99]. Враження про 

перспективу Т. Яблонська створює градацією кольорів, що формують три умовні 

просторові плани. Аналогічну імітацію просторової перспективи 

використовували французькі постімпресіоністи [526, с. 386]. 

Драперії білого простирадла, за яким кокетливо приховані оголені ніжки 

дівчини, є «порталом» композиції. Жіночий силует плавно підіймається з-під 

округлих бганок тканини. Схематична інтерпретація дівочої фігури апелює до 

формально-конструктивної мови Ф. Леже. Для Т. Яблонської таке радикальне 

спрощення образотворчих стандартів було майже подвигом, з огляду на її 

публічне амплуа класика соцреалізму [1294, с. 2]. Другий план композиції 
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«Лебеді» побудовано на засадах контрасту темного і світлого, що здійснюється 

через антитезу синього до білого. На тлі ультрамаринового кольору ковдри 

молочний силует жіночої фігури чітко виділяється. Композиція замикається 

третім планом – площиною килима з парою лебедів. Завдяки засобам 

декоративної стилізації сюжет витримано в єдиному фронтальному просторі 

[495, с. 99]. 

Хроматичну палітру обмежено ясними відтінками від білого до синього. 

Завдяки килиму з лебедями образ героїні мимоволі співвідноситься з казковою 

Царівною-Лебідь [495, с. 99]. Волошковий колір ліжника уособлює алегорію 

стихій води та неба. Синій інтер’єр дівочої спальні метафорично глобалізується 

до масштабів уявного озера. Постімпресіоністичний синтетизм Т. Яблонської 

будується на системі асоціативних меседжів-натяків, що дають змогу глядачеві 

«додумувати» зміст в уяві [495, с. 99]. У циклі «Українські мотиви» художнє 

міфотворення Т. Яблонської перестало обмежуватися достовірністю, що 

показово для природи постімпресіонізму загалом. 

Серед сюжетів, присвячених українській фемінності, увагу привертає 

образ «Наречена» (1966, іл. Б 7.6.4). Основу художнього міфотворення складає 

ритуал заплетення коси молодої, що передував «переходу» нареченої зі статусу 

дівчини-доньки до нового – жінки-дружини [547, с. 110; 672, с. 381]. Композицію 

побудовано на засадах дзеркальної симетрії та умовно розділено на три 

просторові зони. На передньому плані спиною до глядача зображено наречену. 

Вираз її усміхненого обличчя відбивається в прикрашеному квітами дзеркалі. 

Створений типаж немовби перебуває у двох часових вимірах водночас. Дівчина, 

яка стоїть до глядача спиною, є персонажем невизначеним, натомість відбиток 

усміхненого обличчя у вимірі ілюзорного простору дзеркала метафорично 

переносить реальність буття в момент майбутнього, коли вона стане коханою 

дружиною. 

Алегорична трансформація образу нареченої з одного стану в інший 

походить від народних уявлень, за якими зміну соціального статусу молодої з 

дівчини в жінку у фольклорній традиції східних слов’ян асоціювали з її 
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символічною смертю в минулому стані й народженням у новому [547, с. 110; 672, 

с. 381]. На другому плані намальовано святковий стіл, прибраний білосніжним 

обрусом, на якому лежить весільний віночок і коровай для майбутнього чоловіка. 

У творчому задумі домінує форма кола. Розташовуючи весільний коровай 

навпроти віночка нареченої, Т. Яблонська посилює символічне значення кола, 

яке з прадавніх часів втілювало уявлення про циклічність буття [547, с. 110]. Як 

підкреслюють науковці, замкнута форма кола символічно розподіляла світ на 

«власний» і «чужий», саме тому територію всередині нього, за народним 

переказом, вважали захищеним простором [672, с. 11; 547, с. 110].  

Художню ідею про світ знайомий, «власний» і світ невідомий, «чужий» 

Т. Яблонська втілює символічними фетишами – дзеркала й вікна, які вона 

розташовує на третьому плані композиції [547, с. 110]. По боках дзеркала 

симетрично розташовані вікна. Мотив вікна, котрий Т. Яблонська доволі часто 

використовувала в композиціях 1960–1970-х років, за народними віруваннями, 

символізує відкритість між землею та небом [672, с. 594; 547, с. 110]. У картині 

«Наречена» символіка вікон уособлює поріг між «своїм» світом – будинком 

батька, який наречена має покинути, і «стороннім» – домом майбутнього 

чоловіка, куди вона має перейти жити як його дружина. Подібне витлумачення 

символу вікна присутнє в традиціях окремих слов’янських народів [672, с. 534; 

547, с. 110]. 

У деяких слов’янських традиціях етимологічна спорідненість слів «вікно» 

й «око» була зумовлена властивістю вікна надавати можливість бачити. За 

переказами, така форма контакту з іншим світом дозволяла бачити навіть те, чого 

не угледиш очима, скажімо, майбутню долю [672, с. 536; 547, с. 110]. Отож, коли 

художниця проводить метафоричні паралелі між символічними інтерпретаціями 

образу дзеркала й образу вікна, вона подвоює ефект враження двовимірного 

«задзеркалля» [547, с. 110]. Зрештою, засадничий принцип бінарності 

Т. Яблонська втілює засобом симетричного повторення всіх елементів 

композиції, що розкривається у переспіві двох рудих косичок на голові дівчини; 

в уподібненні правої та лівої частин столу, на якому, знову ж таки, симетрично 
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розташовано кулястий коровай і круглий віночок нареченої; у дзеркально 

розташованих підвіконнях з однаковими горщиками квітів на них. Художниця 

підкреслено користується засадами симетричної подібності, що за умов весільної 

теми постають алегорією парування та символізують ідею про «другу половинку» 

[547, с. 111; 672, с. 536]. 

Серед сюжетів, у яких метафорично втілено уявлення Т. Яблонської про 

Час і Простір, можна виокремити такі: «Разом з батьком» (1962), «Весняне 

сонце» (1964), «Юність» (1969), «Життя триває» (1971) – з НХМУ; «Бабине літо» 

(1964) – з ДТГ; «Колиска» (1968, іл. Б 7.6.1) – із ЗХМ. Ідею неперервності життя 

і смерті виразно розкрито в композиції «Колиска» (1968) [495, с. 99]. Художній 

задум розгортається в метафоричному уподібненні з різними віковими 

періодами людського життя – дитинством, зрілістю та старістю. Три зони 

композиції формально відокремлюють віковий простір трьох поколінь однієї 

родини. На першому плані розташована люлька зі сповитим немовлям. На цю 

деталь твору не одразу звертаєш увагу, бо вона змальована на тлі червоного 

двоспального селянського ліжка. 

Масштабне ложе, що займає увесь простір композиції, символізує життя 

батьків. На третьому плані на блакитній стіні висить світлина бабусі з дідусем, 

образ яких символізує їхню присутність у просторі людської пам’яті. Ідею 

спадкоємності традицій втілено простими символічними фетишами: дитина 

уособлює вимір майбутнього, ліжко батьків – сьогодення, світлина бабусі з 

дідусем – минуле [495, с. 99]. Образи родоначальників сім’ї прикрашено білим 

українським рушником. Світлину бабці з дідом Т. Яблонська передає в 

монохромній гамі, де відсутність барв також має метафоричне потрактування як 

відсутність життя. Отже, стає зрозуміло, що бабуся з дідусем вже відійшли, але 

знайшли продовження в особі немовляти. За допомогою системи алегоричних 

натяків Т. Яблонська доносить інформацію про культурні звичаї української 

нації, створюючи полісемантичну позачасову метафору Часу і Простору [495, с. 

99]. 
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Серед постімпресіоністичних метафор, у яких Т. Яблонська розробляла 

символічний образ ідеальної країни-саду, увагу привертають картини «Травень» 

(1965, іл. Б 7.6.6) і «Літо» (1967, іл. Б 7.6.7). У цих сюжетах з’являються ознаки 

сакралізації образу природи. При цьому художниця розробляє інваріантні 

пропозиції ідеального місця на землі, що концептуально перегукується з 

ідилічними шуканнями «штучного» раю П. Ґоґена [526, с. 390]. Аналогічну 

тенденцію науковці відзначають у творах послідовників постімпресіонізму, 

зокрема в Е. Бернара («Бретонки з парасольками», 1892, іл. Б 7.6.8), П. Серюзьє 

(«Пралі на річці», 1892), В. Слевінського («Дві бретонки з кошиком яблук», 

1897) [495, с. 97; 886, с. 8]. У сюжетах понтавенців, як правило, був типаж 

молодої дівчини або групи бретонських дівчат у білих головних уборах, що 

символізували чистоту, цнотливість, молодість, майбутнє. Ідеалізовані сюжети, 

у яких людське буття на тлі пантеїстичного краєвиду значно прикрашали, були 

популярними в колі закарпатських колористів Г. Глюка, Е. Контратовича, 

А. Коцки, В. Микити, герої яких були позбавлені будь-яких ознак побутовості. 

Показово, що у своїх інтерпретаціях «Травень» і «Літо» Т. Яблонська 

скористалася згаданою рефлексію закарпатських «понтавенців», у творчості 

яких людину розглядали як неодмінну складову природного космосу [526, с. 

391]. 

У композиції «Травень» (іл. Б 7.6.6) розкрито полівекторний діапазон 

творчих завдань, які ставила перед собою Т. Яблонська. З одного боку, твір 

репрезентує символічний образ ідеальної української землі, яку художниця 

переосмислює в позачасовий символ квітучої країни-саду. З іншого боку, цей 

краєвид можна інтерпретувати як ідеальне місце на планеті – земний рай [495, с. 

97]. Хроматичну гаму Т. Яблонська обмежує трьома кольорами – чорним, білим і 

зеленим, що іманентно співвідносяться із символами життя, смерті та 

майбутнього. Оскільки масив зеленого простору переважає над двома іншими 

колірними площинами, виникає оптимістичне враження потенції росту [495, с. 

97]. Увагу глядача привертає образ головної героїні – молодої садівниці, що 

втілює уявлення про юність, весну та майбутнє. У прагненні наблизитися до 
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канонів універсальної позачасової метафори мисткиня долає соціально-

тематичний регламент радянського мистецтва, звертаючись до класичних 

стандартів європейської культури [495, с. 97]. 

Створений Т. Яблонською типаж юної комсомолки в картині «Травень» 

(1965) асоціюється з богинею Флорою або прекрасною садівницею, портрет якої 

в образі «Весна» (1967) намалював А. Коцка [526, 391]. Хто був ініціатором 

художнього задуму створити радянський еквівалент класичному символу юності, 

не відомо. Утім, образ «Весна» А. Коцки був переробленою версією його ж 

пленерного портрета 1960 року. Важливо, що дружні стосунки між цими 

художниками взаємно збагачували їхній творчий потенціал, попри утиски 

соцреалістичної цензури. Перебуваючи під враженням від хроматичного 

постімпресіонізму закарпатських колористів, київська художниця чесно зізналася: 

«Мені всі вони [ужгородські митці] здавалися геніями порівняно із нашою 

київською сірятиною», – згадує Л. Біксей коментарі Т. Яблонської [44, с. 23; 495, 

с. 98]. 

У картині «Травень» Т. Яблонська нівелює тривимірне реалістичне тлумачення 

об’єму за рахунок збільшення акценту на символічних характеристиках кольору. 

Світло й тінь передано в композиції не чергуванням тональних градацій, а зміною 

теплого та холодного нюансування колірних відтінків. Отже, у творах цього 

періоду емпіричні враження про об’єм передано умовними засобами у вигляді 

декоративно-площинної стилізації, що посилювала метафоричний потенціал 

образності. Характерні риси декоративного спрощення форм, що почали 

домінувати в практиці французьких постімпресіоністів, повноцінно фігурують у 

сюжетах «Українські мотиви» Т. Яблонської [495, с. 98]. В інтерв’ю 1997 року 

київська мисткиня згадувала тогочасні зміни творчих смаків: «У стародавній 

Японії існував звичай: художник, змінюючи творчу манеру, брав собі нове ім’я. 

Так і я давно вже не та “Яблонська”, якою була колись» [836, с. 4]. Тож, як 

бачимо, навіть за умов соцреалізму можна було реалізувати свій творчий 

потенціал. 
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На підставі формальної стилізації створено картину «Літо» (1967, 

іл. Б 7.6.7). Українські дівчатка в білих хустках зображені на тлі майже казкового 

пантеїстичного краєвиду країни-саду, що символізує Україну [495, с. 98]. Ознаки 

метафоричного узагальнення у картині «Літо» коментує І. Диченко: «Тут немає 

розподілу на “об’єкт” і “тло”. Уся картина пройнята почуттям загального виміру. 

Не біг – політ, не світло – осяяння» [832, с. 2]. Білосніжні силуети дівчат 

розчиняються у вимірі вигаданого ідилічного краєвиду, враження від якого 

можна співвіднести з архаїчним позачасовим буттям понт-авенських бретонок 

[495, с. 98; 526, с. 393]. Прикмети постімпресіоністичного синтетизму, які почала 

застосовувати Т. Яблонська в «Українських мотивах», розкрили приховані грані 

її таланту, що проявилися у формальній антиакадемічній манері. 

Опрацювання живописних творів Т. Яблонської 1960–1970-х років засвідчує, 

що цей період був багатим на самобутні творчі досягнення. Прагнення 

художниці до метафоричної глобалізації явищ та бажання надати образам 

позачасового стану породили в неї зацікавленість формальними властивостями 

образотворення. Для живописних засобів Т. Яблонської 1960–1970-х років 

притаманні такі риси: лаконічність рисунку, простота форм, фронтальність 

композиції, симетричне уподібнення деталей, ущільнення колориту до 

символічних барв. Художниця користується принципами орнаментально-

декоративного підпорядкування елементів. Ключовим чинником її 

постімпресіоністичних пошуків виявилися традиції українського народного 

мистецтва, що максимально наблизили художницю до національного виміру 

художньої образності. Аналіз «Українських мотивів» Т. Яблонської посвідчує, 

що мисткиня зналася на народних звичаях та фольклорі (іл. Б 7.6.1–7.6.5). Через 

художні імпровізації вона наблизилася до системи народних уявлень, 

сконцентрованих у епосі та обрядових ритуалах. Синтез живопису XX століття з 

традиціями українського народного мистецтва став продуктивним засобом 

постімпресіоністичного синтетизму Т. Яблонської періоду 1960–1970-х років. 

Проаналізовані образи художниці належать до оригінальних взірців 

українського постімпресіонізму другої половини минулого століття. 
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Висновки до розділу 7 

Проаналізувавши процес поширення постімпресіоністичної тенденції в 

період 1950–1990-х років, ми дійшли висновку, що, незважаючи на ідеологічну 

заанґажованість радянського суспільства на тлі визнаного стилю соцреалізму, в 

українському живописі продовжували розвиватися традиції європейського 

модерну, започатковані на зламі XIX – XX століть. Український 

постімпресіонізм отримав шанс на подальший історичний розвиток в контексті 

розповсюдженого тематичного репертуару, присвяченого простому народу і темі 

праці. Послідовники постімпресіонізму користувалися цією легальною 

можливістю реалізувати свої формальні задуми у площині офіційної цензури.  

Поглиблюючи символічний потенціал палітри при змалюванні 

колгоспників, лісорубів, ланкових і героїв соціалістичної праці, українські 

прибічники хроматичного колоризму намагалися творчо втілити власне відчуття 

сьогодення. За умов ідеологічних обмежень інтроспективне сприйняття натури 

тільки поглибилося, бо езопівська мова метафор сприяла ствердженню 

інакомовних натяків постімпресіонізму, які можна було домислити. 

Міфопоетичні уявлення митців про загальнокультурні явища почали 

абстрагуватися від конкретної історичної дійсності та дистанціюватися від 

радянського несмаку. Творчі візії образу мадонни були адаптовані в імідж 

доярки, а міфологічну алегорію богині юності представлено у вигляді 

комсомолки на суботнику. Обмеження радянської естетики поширювалися на 

параметри зовнішньої репрезентації, але концепція задуму, композиція, вибір 

кольорів, малюнок та індивідуальний художній стиль – ці інструменти 

самовираження залишалися доступними. Живописні властивості 

постімпресіонізму на радянську тематику втілювалися тими самими 

формальними засобами синтезу і відрізнялися від європейських аналогів тільки 

сюжетом. Прилаштовуючись під конфігурації тоталітарної системи, 

деформувався зовнішній імідж постімпресіонізму, але його ідеали і творчі 

наміри «поліпшувати» талантом недосконалу реальність залишалися 

незмінними та утопічними як і століття тому. І цей ракурс ідеалізовано-святкової 
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мистецької утопії адаптувався в атмосфері соціальної утопії радянського 

суспільства.   

У творчій еволюції Р. Сельського підґрунтям для розвою формального 

колоризму стали заняття в О. Новаківського, К. Сіхульського, Ю. Панкевича 

та навчання в КАМ (1922–1927), де український художник набув ґрунтовних 

знань про сучасний європейський живопис. Після чергової зміни політичної 

влади в Галичині 1939 року стилізовані постімпресіоністичні експерименти 

виявилися більш небезпечним заняттям, аніж відвертий абстрагований 

модернізм, який Р. Сельський практикував в групі «Артес». За нових історичних 

обставин львівський митець був змушений переорієнтуватися на жанр краєвиду, 

який він синтезував з натюрмортом у численних творах 1950–1970-х років.  

Українські новатори, які відверто ігнорували ідеологічне засилля 

радянської влади, зазвичай були позбавлені будь-яких професійних перспектив. 

Безкомпромісна фахова стратегія була властива Р. Сельському й 

О. Шатківському, яких спілчанські керівники одразу зарахували до 

«формалістів». Суспільне цькування більше зачепило Р. Сельського, який не 

бажав втрачати своє амплуа модерніста та не йшов на професійні компроміси 

заради визнання в колі «совєтів». Постімпресіоністичні задуми Р. Сельського 

1950–1980-х років акумулювалися довкола розробок образу ідеального краєвиду 

на землі. В інтерпретаціях митця символом земного раю стало високогірне село 

Дземброня, де в родини Сельських була дача. Львівський художник не дожив 

до проголошення незалежності України один рік, але його європейське бачення 

мистецтва, зокрема постімпресіоністичні образи-метафори, стали винятковою 

сторінкою національного живопису XX століття. 

У творчій практиці О. Шатківського засади хроматичного живопису 

розвинулися під впливом прогресивних поглядів Л. Вичулковського, 

Т. Прушковського й В. Скочиляса, у яких він навчався у Варшавській академії 

мистецтв. Синтез ідей молодопольського модерну з інноваційними методами 

ритмівців став джерельною базою для формування авторського 

постімпресіоністичного синтетизму О. Шатківського. Ключове значення в його 
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постімпресіоністичному живописі набув жанр натюрморту, сприйнятий від 

Л. Вичулковського та пристосований до української національної репрезентації. 

Через нескладні форми ведмедикуватих глеків і насичені барви садовини 

О. Шатківський передавав враження про український темперамент. У його 

постімпресіоністичних образах ефект національної етноекзотики досяг такої ж 

непідробної переконливості, яку аудиторія відчуває в зразках африканського 

мистецтва. Під впливом тематичного репертуару польських наставників 

поглибилася увага О. Шатківського до народної теми. Селянські сюжети та 

синтез із українським народним мистецтвом стали вирішальними субфакторами 

постімпресіоністичних розробок митця 1950–1970-х років. Проаналізовані твори 

О. Шатківського належать до самобутніх взірців українського постімпресіонізму 

другої половини XX століття. 

Народна тема посідала визначне місце в постімпресіоністичному досвіді 

Е. Контратовича 1950–1980-х років, який опанував традиції європейського 

модерну, навчаючись у Публічній школі малювання Й. Бокшая та А. Ерделі. 

На формуванні художнього смаку Е. Контратовича позначилися впливи 

мистецького середовища Чехословаччини, зокрема творчість словацького 

живописця Л. Фулли. Особливістю постімпресіоністичних композицій 

Е. Контратовича було те, що вони були створені з пам’яті за сюжетами ранніх 

експресіоністичних картин 1930–1940-х років. Для постімпресіонізму 

Е. Контратовича властивий бінарний синтез з експресіонізмом, що побутував у 

практиці В. ван Ґоґа та О. Новаківського. Для постімпресіоністичних образів 

Е. Контратовича характерні художні ідеалізації та пантеїстичні настрої. 

Значення ранніх експресіоністичних сюжетів у зрілій творчості художника 

важко переоцінити, позаяк їх народна тематична зорієнтованість урятувала 

митця від політичних нападок упродовж усього радянського періоду 

1944−1990-х років. 

У практиці ужгородського живописця Г. Глюка любов до хроматичних 

барв започаткувалася під час навчання у Вищій школі образотворчого мистецтва 

в Будапешті, де він засвоїв образотворчі інновації угорського модерну. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Важливим для його творчого розвитку виявилося те, що аванґардні течії 

угорського живопису XX століття формувалися в інтегральному зв’язку з 

народною темою, яка увійшла у творчість Г. Глюка ще замолоду. Героями його 

картин стали прості лісоруби, робітники і фермери, що виявилося органічним 

підґрунтям при переїзді до Радянської України. Розробляючи тип українського 

сучасника, Г. Глюк малював переважно селян, які, по суті, залишалися людьми 

землі й носіями національних традицій. Створені Г. Глюком образи української 

людини належать до визначних взірців українського постімпресіонізму 

останньої чверті XX століття . 

Любов до яскравих символічних барв перейшла до А. Коцки від передових 

мистецьких поглядів А. Ерделі й поглибилась під час навчання в Римській 

академії мистецтв (1941–1942). Дворічне перебування в Італії позначилося на 

естетичних уподобаннях закарпатського художника. Його твори стали більш 

монументальними, декоративними й набули ознак площинної стилізації. У 

живописних образах 1960–1980-х років А. Коцка синтезував безпосередні 

емпіричні враження з традиціями італійського монументального живопису 

проторенесансу. Такий різновид постімпресіоністичного синтезу збагатив 

творчість А. Коцки європейською іконографією: святе сімейство, святі діви, 

Божа Матір і дитя. Переосмислений у творчій уяві А. Коцки імідж міфологічних 

богинь і ренесансних мадонн виявився художнім стрижнем його сучасних 

інтерпретацій, в образах яких акумулювалися уявлення про національний ідеал 

українця. Для постімпресіонізму А. Коцки властива зорієнтованість до 

ідеалізацій та пошуків земного раю, що апелює до понт-авенських традицій. 

У практиці Т. Яблонської увага до формальних можливостей 

хроматичного вислову актуалізувалася внаслідок нетривалої культурно-

суспільної демократизації хрущовської «відлиги». У пошуках нових тем та 

формальної сучасної лексики мисткиня розробила серію «Українські мотиви», в 

якій живописні традиції XX століття синтезувалися з українським фольклором, 

народним мистецтвом і лубком. Постімпресіоністичне міфотворення 

Т. Яблонської прогресувало у площині естетичних антиномій, позаяк її 
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концептуальна скерованість до репродукції «ідеалів» співіснувала з грубою 

естетикою народної картинки. Центральною героїнею її постімпресіоністичних 

картин виступає сучасна українка: наречена, мати, бабуся. Символи фемінності 

художниця культивує в їх органічному зв’язку з рідним краєм, домом батьків, 

країною предків. Тобто діапазон алегоричних натяків у потенційному сенсі 

завжди домислювався до масштабів образу України. Пошану до народних 

звичаїв Т. Яблонська успадкувала від свого вчителя Ф. Кричевського. У її 

постімпресіоністичних метафорах «Молода мати» (1964), «Наречена» (1966), 

«Колиска» (1968) розвинулися постімпресіоністичні напрацювання 

Ф. Кричевського, започатковані у пошуках нового українського стилю в образах: 

«Свати» (1928), «Мати» (1929), «Рідна земля» (1935). Спрямованість 

Ф. Кричевського до постійного творчого оновлення національних традицій 

перейшла до його студентки Т. Яблонської. Проаналізовані сюжети 

«Українських мотивів» 1960–1970-х років належать до оригінальних взірців 

українського постімпресіонізму останньої чверті XX століття.  
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Розділ 8 

УКРАЇНСЬКІ ПОСТІМПРЕСІОНІСТИ КІНЦЯ ХХ ‒ ПОЧАТКУ ХХІ 

СТОЛІТТЯ 

У цьому розділі ми розглянемо творчість нової плеяди художників 

українського постімпресіонізму доби Незалежності на прикладі творчості 

непересічних митців XXI століття: львівського колориста В. Патика, 

ужгородського художника В. Микити, мукачівського митця О. Гарагонича та 

київського живописця І. Мельниченка. Оновлення національної культури 

насамперед пов’язане з новими перспективами творчої реалізації, що з’явилися 

в суспільстві після проголошення Акту незалежності України 24 серпня 

1991 року. Утвердження української державності актуалізувало проблему 

поглибленого вивчення своєрідності української культури, зокрема її 

образотворчих традицій. Нові можливості міжнародних культурних комунікацій 

дали змогу українським митцям вільно подорожувати світом, пізнавати сучасний 

мистецький процес і брати активну участь у міжнародній виставковій діяльності. 

На початку 1990-х років мистецтво доби соцреалізму зазнало нещадної критики 

у виданні «Тоталітарне мистецтво» (1994) І. Голомштока [150]. В декаду 1990–

2000-х років в українському мистецтвознавстві відбулося категоріальне 

розмежування на офіційне мистецтво й мистецтво нонконформізму [155–158; 

676–679]. 

Оскільки з ліквідацією СРСР Худфонд припинив свою діяльність, почав 

формуватися внутрішньоукраїнський ринок мистецтв. Виникли перші приватні 

галереї ‒ «Триптих Арт», «Светміла», «Ірена» й український центр сучасного 

мистецтва «Совіарт», що популяризували новий живопис. Чергова хвиля 

еміграції 1990-х років супроводжувалася активними закупівлями сучасного 

українського мистецтва. Потрапивши до галерей Європи, Америки та Великої 

Британії, український живопис XX століття привернув увагу міжнародної 

спільноти, яка мала уявлення тільки про взірці соцреалізму. Тогочасні процеси 

детально проаналізовані в дисертації «Художні моделі реактивації абстрактного 

живопису в Україні (1980–2010)» (2010) [552] й опубліковані у монографії 
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«Художні моделі абстрактного живопису в Україні, 1980–2000. Епістемологія 

креації» (2013) [551]. 

Зміни суспільного дискурсу 1990–2000-х років позитивно позначилися 

на творчості українських послідовників постімпресіонізму. Формальні пошуки, 

які десятиліттями В. Патик і В. Микита приховували по майстернях, нарешті 

отримали легальний статус і стали доступними українській та іноземній глядацькій 

аудиторії. Численні виставки та каталоги згаданих митців сприяли популяризації 

українського живопису за межами України. У період демократичного оновлення 

зламу XX – XXI століть формувалися мистецькі вподобання О. Гарагонича й 

І. Мельниченка, які вже не мусили підлаштовуватися до жодних суспільних 

очікувань. У творчій діяльності нової ґенерації українських постімпресіоністів 

провідне місце посідала тема України, її народних звичаїв і традицій, що увійшли 

в тематичний репертуар образотворчого мистецтва на межі XIX – XX століть. 

 

8.1 Тенденція постімпресіонізму у творчості В. Патика: від радянського 

часу до доби Незалежності30 

Видатним представником українського постімпресіонізму є самобутній 

львівський живописець В. Патик, фахове становлення якого почалося ще в 

радянські часи. В автобіографії художник вказав, що народився 9 жовтня в 

галицькому селі Чорний Острів [10, с. 118]. Мистецьку освіту почав здобувати 

1941 року у Львівській художньо-промисловій школі, де провчився до 1944 року, 

оскільки через війну заняття припинилися [563, с. 2]. 1947 року В. Патик 

продовжив навчання в нововідкритому Львівському інституті прикладного і 

декоративного мистецтва (ЛІПДМ) [10, с. 118]. Через 60 років після завершення 

художник із вдячністю згадував імена своїх педагогів-наставників М. Федюка й 

О. Ліщинського, у яких він вчився у Львівській художньо-промисловій школі, а 

 
30 У підрозділі 8.1 використана наша публікація «Особливості постімпресіонізму в 

практиці Галицької школи другої половини XX століття на прикладі творчості Володимира 
Патика» [523]. 
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також Р. Сельського, В. Манастирського і Р. Сильвестрова, які викладали в 

ЛІПДМ [563, с. 4]. 

Дослідження живописного доробку В. Патика дає змогу виокремити 

основні етапи творчості: академічний період (кінець 1930-х – перша половина 

1950-х); етап формальних шукань (1956–1970); ранній постімпресіонізм радянського 

часу (1970-ті – 1990); зрілий постімпресіонізм доби Незалежності (1991–2000) 

[530, с. 52–54]. Оволодіння засадами хроматичного колоризму прогресувало в 

практиці В. Патика на тлі хронічної апатії до соцреалізму. Через обережність 

митець був змушений приховувати соціальну байдужість за ширмою радянської 

тематики на кшталт «Колгоспна весна» [523, с. 28]. Опрацювання академічних 

творів В. Патика, здійснене впродовж 2011–2012 років у його львівській 

майстерні, показало, що колорист уже на початку творчого шляху прагнув до 

мистецтва універсального та синтетичного. 

Дистанціюванню від ідеологічних обмежень соцреалізму посприяли 

демократичні процеси хрущовської «відлиги». У цей період своєї творчості 

В. Патик почав виявляти пантеїстичне сприйняття природи, що втілилося в серії 

краєвидів-вражень: «Весна» (1954), «Бахчисарай» (1955), «Сосна» (1956), 

«Весна в Криму» (1958), «Село» (1963), «Гурзуф» (1964), «Бахчисарай» (1965). 

Екзотичні ландшафти, написані в різних географічних районах України, увібрали 

неповторну поезію кожного краю через типові для місцевості кольори та 

впізнаваний силует небосхилу [530, с. 52–54]. Пленери в Криму стали для 

В. Патика таким самим стимулом, як для В. ван Ґоґа робота на півдні Франції в 

Арлі. Спекотливий сонячний клімат Кримського узбережжя зумовив інтенсивне 

наповнення барв, декоративну локалізацію плями, що посилило живописний 

формалізм. Краєвиди-враження В. Патика із сюжетами в'юнких кипарисів, як, 

наприклад, «Гурзуф» (1964) і «Бахчисарай» (1965), промовисто апелюють до 

живописної експресії В. ван Ґоґа: «Уже в 1960-х роках колеги В. Патика вбачали 

в його мистецькому темпераменті близькість до Вінсента ван Ґоґа та інших 

мистців “сонценосної” генеалогії», – підтверджують спостереження Р. Яціва 

[857, с. 11]. 
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Увага до формалізму в практиці В. Патика утверджувалася під впливом 

експериментаторської діяльності Р. Сельського, який товаришував з родиною 

Патиків. Наявність однакових сюжетів у творчій практиці В. Патика та 

Р. Сельського, численні портрети Роми Патик, авторства М. Сельської («Жіночий 

портрет. Рома», 1966; «Портрет Роми», 1970, 1972, 1973), картина В. Патика 

«Художник і модель» (1975), де він позує М. Райх, – усе свідчить про те, що 

родини художників проводили чимало часу разом. Формально-європейське 

ставлення Р. Сельського до живопису безпосередньо впливало на практику 

В. Патика, який ставав усе більш розкутим [81, с. 54–55]. Експерименти 

В. Патика 1956–1985 років були важливі для його творчої «самоідентифікації», 

але коли 1990 року Р. Сельського не стало, вони припинилися. 

Важливою практикою, що пришвидшила перехід В. Патика до 

декоративно-площинної лексики, виявилася можливість працювати на 

монументальних об’єктах. У родинному архіві Патиків зберігаються світлини 

1970–2000-х років, де зафіксовано мозаїчні панно, над якими працював В. Патик. 

На чорно-білій фотографії 1978 року В. Патик – у товаристві художника-графіка 

Б. Сороки біля мозаїчного панно в Моршині [1579]. Як повідомив Т. Салій, 

автором проєкту був В. Патик, а виконавцем – Б. Сорока [637, с. 1]. За такою самою 

домовленістю тривала робота над мозаїчним рельєфом «Море і риби» (1982), що 

прикрашав магазин «Океан» [637, с. 1]. Досвід розробок мозаїчних проєктів дав 

змогу В. Патикові поглибити власний декоративний потенціал, який одразу 

адаптувався в його станковому живописі. 

У тогочасних образах В. Патика композиція максимально ущільнена, а 

колір використовується як настроєвий емоційний меседж. Прості форми, основні 

кольори, ритмічне компонування деталей – усе свідчить про синтез з народним 

українським мистецтвом. Серед натюрмортів, створених на засадах 

декоративно-площинної стилізації, можна виокремити: «Натюрморт із 

пташкою» (1965, іл. Б 8.1.5), «Натюрморт із синьою флягою» (1966), 

«Натюрморт із двома яблуками» (1969), «Натюрморт із квітами» (1974). 
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У жанрі портрета згадана тенденція втілена в низці образів, присвячених 

пошукам національного героя. У цих образах В. Патик прагне вийти за межі 

індивідуальних характеристик і створити узагальнений імперсональний тип 

сучасника. Щоби підкреслити національну приналежність живопису, митець 

часто змальовує героїв у народних українських строях: «Гуцулка» (1959, 

іл. Б 8.1.1), «Дівчина з Поділля» (1967), «Портрет Майї Овдієвської» (1968), 

«Оксана» (1974). Утім етнографічний характер репрезентації не 

перетворився на концептуальну панацею. Як видно з творів, В. Патик був 

небайдужий до сучасного життя. Він цікавився театром («Концерт», 1988), 

оперними співаками («Співачка», 1980, іл. Б 8.1.2) і джазовими концертами 

(«Джаз», 1968). 

Серед найоригінальніших розробок у царині тематичної композиції можна 

згадати «Купіль» (1960, іл. Б  8.1.6), «Кухня» (1964), «Рибальський траулер» (1965), 

«Сіті на чорному тлі» (1966), «Моя майстерня на вулиці Грушевського» (1972). 

Зміни образотворчої парадигми виявилися через створення власної художньої 

міфології, у якій домінувала не реальність, а поетичні спогади В. Патика або його 

передчуття та пророцтва: «Палаючий манускрипт» (1964), «Свічник» (1967), 

«Тиша» (1968), «Бітля. Бойківські коні» (1972). Тип вигаданої міфопоетичної 

репрезентації передбачав новий метод відтворення просто з пам’яті. Такі творчі 

завдання оптимізували подальше узагальнення живописних засобів. 

У творах 1970–1980-х років В. Патик усе частіше звертався до фронтальної 

композиції, що домінувала в монументальному мистецтві. У краєвидах цього 

часу природний мотив проєктовано великими декоративними площинами – це 

фрагменти скель, човнів, неба, будинків, дахів, що чергуються поміж собою в ритмі 

іррегулярного візерунка, приміром, як в етюді «Алушта» (1980). Інтерпретація 

тривимірного простору почала обмежуватися двома формальними планами, а 

живописне моделювання наблизилося до формальних параметрів візерунків на 

килимах [523, с. 28]. 

Серед численних етюдів того часу виділяється панорамний краєвид 

«Гурзуф» (1985), в якому змальовано курортне містечко, так би мовити, з висоти 
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пташиного польоту. Стилізація нагадує декоративне панно, що складається із 

різнокольорових деталей: формальних площин будиночків і їх покрівель, котрі 

ритмічно чергуються з вертикалями темно-зелених кипарисів. Фронтальну 

композицію В. Патик підкреслює діагональними розв’язками. На першому плані 

схематично змальовано архітектуру радянських санаторіїв. Зображення човнів у 

лівому нижньому кутку краєвиду створює ефект документальної 

правдоподібності, який за умов загального формалізму сприймається як 

анахронізм. 

Серед урбаністичних сюжетів вирізняються краєвиди Львова: «Дахи 

Львова» (1970), «Оперний театр. Львів» (1974), «Околиці Львова» (1975), 

«Церква Святого Миколая» (1979). Згадані образи вирішено в урочистій гамі 

барв, палітру яких обмежено символічним означенням двох основних кольорів: 

блакитного (духовне) і червоного (матеріальне). Як згадував В. Патик, більшість 

львівських сюжетів він писав з вікна своєї майстерні [563, с. 2]. 

На виняткову увагу заслуговує сюжет з вуликами «Пасіка» (1986), який 

вирішено декоративно-площинно. У цьому образі чітко виражена тенденція до 

формального хроматичного конструювання. В. Патик свідомо узагальнив 

елементи композиції до елементарних форм: квадрата вуликів, вертикалі драбин, 

колоподібних конфігурацій крон осінніх дерев. Переосмислені враження від 

природи В. Патик утілив у систему іррегулярного хроматичного орнаменту. 

Щодо живописних засобів цього часу, то художник поєднував моделювання 

колірних площин з окремими фактурними мазками [530, с. 54]. 

Пошуки символічної іманентності кольору оригінально виявилися в 

карпатських краєвидах. У цій категорії сюжетів увагу привертають два пейзажі, 

які мають однакову назву – «Гуцульщина» (1961), хоча передають різні стани 

доби. На одному сюжеті Карпати змальовані вдень, а на іншому – уночі. У 

першому варіанті відтворено гірський яблуневий сад на початку осені. Дика 

природа Карпат представлена у своїй нескореній епічній величі. Осяяна 

сонячним світлом жовто-зелена галявина саду майже вся вкрита наливними 

стиглими яблуками гранатових, рожевих, жовтогарячих кольорів [530, с. 54]. 



424 
 
Контрастність барв як наслідок взаємодії теплих червоних і холодних зелених 

півтонів оптично уподібнює хроматичний візерунок до симультанного 

«вибуху». Неповторна природа Карпат і осіння пора сприяли посиленню 

інтенсивності барв. Цей варіант образу «Гуцульщина» створює враження 

торжества, радості й тепла рідної землі. Саме ці риси живописного 

темпераменту В. Патика виділяють мистецтвознавці [383, с. 7; 385, с. 5]. 

Нічні Карпати викликають у художника інші почуття. Таємничий 

ультрамариновий небосхил змикається із синьо-зеленим силуетом гірських 

схилів. Молочна пляма місяця наповнює гуцульське селище яскравим жовтим 

світлом. Тож нічний образ Гуцульщини вирішено за допомогою знакових для 

України кольорів – синього та жовтого. Як видно, твір написано дуже швидко й 

тільки частково з натури, а опрацьовано з пам’яті в майстерні. Таке завершення 

творів сприяло спрощенню форм і узагальненню художньої образності [527, с. 

203]. 

Своєрідним підсумком символічних пошуків образу карпатської Землі 

можна вважати картину «Бойківщина» (1975). Узагальнюючи образ пригірського 

селища, митець акцентує на верхівках ґонтових дахів. Символічна рефлексія, що 

історично склалася поміж природою та людиною Карпат, виявилася в самобутній 

формі місцевої архітектури, яка повторює абриси природного ландшафту гір. У 

згаданому етюді В. Патик повністю відійшов від природної описовості в бік 

масштабних метафоричних узагальнень. 

У пошуках символічного образу України митець передусім вирізняв типові 

етнографічні риси краєвидів – перспективи безкраїх ланів, нескінченних доріг, 

квітучих садів. Зауважимо, що автора приваблювали дві пори року – осінь і 

весна. Весняні краєвиди В. Патика створюють образ квітучої вічнозеленої 

України, що алегорично уподібнюється до казкової країни-саду. Аналогічні 

інтерпретації української природи присутні в практиці Е. Контратовича, 

А. Коцки, Г. Глюка і Т. Яблонської. 

Ідею оновлення життя В. Патик відтворює за рахунок використання 

символічної природи трьох кольорів: синього, жовтого та зеленого. Піднесено-
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святкове враження освячене присутністю білого, що іманентно символізує 

світло, чистоту та цнотливість. Квітучі черешні на етюді «Сади цвітуть» 

В. Патика (1980-ті) урочисто стоять на тлі яскраво-зелених левад, нагадуючи 

наречених у білосніжних сукнях. Це поетичне уподібнення квітучого дерева до 

образу нареченої митець поновлює в інтерпретації «Квітучий сад» (1982). Як 

згадано раніше, аналогічні інтерпретації зустрічаються у творчості М. Бурачека 

[526, с. 110]. У композиції «Сади цвітуть» В. Патик зобразив полонини у 

відтінках синіх барв, якими прописані карпатські хребти, що підносяться до 

небокраю. Ліворуч на першому плані змальовано самотнє дерево. Сюжет із 

деревом, що своєю вертикаллю символічно єднало небо із життям земним, був 

одним з улюблених у В. ван Ґоґа («Квітуче дерево груші», 1888, іл. Б 3.3.10) і 

П. Сезанна («Велика сосна поблизу Екса», кінець 1890-х, іл. Б 6.5.15). 

Аналогічний символічний підтекст закладав у свої інтерпретації Р. Сельський, 

від якого цей алегоричний натяк перейняв В. Патик [526, с. 331]. 

На початку 1990-х років В. Патик зазнав трагічної втрати. 3 лютого 1990 року 

відійшов у вічність його старший товариш Р. Сельський, який не одне 

десятиліття був йому духовною опорою та однодумцем [563]. Ця подія 

позначилася на живописній практиці В. Патика, який фактично повністю 

відійшов від модерністських експериментів. 

З приходом доби Незалежності в мистецькій практиці В. Патика почався 

етап нового творчого піднесення. 1991 року львівський колорист створив своє 

«Плесо» з водяними ліліями, яке в історично-часовій ретроспекції сприймається 

як новочасна ремінісценція краєвиду К. Моне «Ставок з водяними ліліями, 

зелена гармонія» (1899). У своїй інтерпретації львівський митець використав 

концептуальну алюзію гармонії, що дає змогу відчути враження від природи, а 

не саму реальність. Пристрасна поривчастість, з якою В. Патик накладав барви 

на полотно, вказує на нестримну експресію митця. Сюжет з українським ставком, 

написаний місцевим колористом з паризькою віртуозністю, переконливо 

демонстрував транзитний маршрут Патикового таланту до французького 

постімпресіонізму. 
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Численні подорожі до Венеції (1993), Парижа (1994, 1995, 1999, 2002), 

Корсики (1995), Праги (1994, 1996) й Ольденбурга (1997) дали змогу В. Патикові 

ознайомитися із шедеврами світового мистецтва, зокрема з творами 

постімпресіоністів [563]. Зовсім нові для митця відчуття легкості й імпровізації 

втілилися в низці паризьких сюжетів 1994–1995 років: «Латинський квартал у 

Парижі», «Блошиний ринок у Парижі», «Паризький бульвар», «Набережна 

Сени», «Нотр-Дам» (усі 1994-го) і «Кафе “Ван Ґоґ”», «Париж», «Паризький 

мотив», «Міст на Сені», «Парасольки Франції» (усі 1995-го). Про впевненість 

українського колориста у своїх професійних силах свідчать формати паризьких 

картин, які іноді досягають одного метра. 

Відтворюючи нові враження від побаченого, В. Патик намагався зафіксувати 

вихор емоцій від вуличного туристичного життя: вивіски афіш, багатоколірну 

стихію людських потоків і атмосферу безтурботного європейського життя. 

Етюди написані у техніці «a la prima», тому В. Патик максимально ущільнював 

засоби живописного відтворення. Деталі композиції перетворені майже на 

схематичні пазли великого хроматичного панно. Площини кольору прописані 

легкими лісируваннями. Зникає матеріальна вагомість фактурної маси, властива 

українським постімпресіоністичним сюжетам 1980-х років («Літо в Рокитному», 

1982; «Гора Тростян», 1983; «Брюховичі», 1986). Безпосередність враження все 

більше домінує над інтелектуальним задумом. 

Нічим не поступаються паризьким етюдам образи літньої Праги 1994 року: 

«Надвечір’я. Прага», «Французький міст. Прага», «Ліс під Прагою» (іл. Б  8.1.11, 

Б  8.1.13). Живописна віртуозність на панорамному краєвиді «Французький міст. 

Прага» просто зачаровує. Враження від заходу сонця відтворено в ліловому 

задзеркаллі води. Насичені силуети смарагдових дерев підкреслено глибокими 

фіолетовими тінями. Водночас червоні дахи будиночків у перспективі відтінені 

сяйвом синього кольору гір. Святкові барви продукують враження загального 

хроматичного торжества. Створений художній образ сучасного мегаполіса 

більше нагадує сюжет про казкове місто. 
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Серед празьких краєвидів на особливу увагу заслуговує «Ліс під Прагою» 

(іл. Б  8.1.11). Композиція побудована на протиставленні вертикальної динаміки 

стовбурів дерев горизонтальному плину осяяної сонячним світлом лісової 

галявини. Концепція хроматичного задуму – це контраст червоного і зеленого, 

які В. Патик віртуозно варіює. Оголені стовбури могутніх дерев, їхні насичені 

зелені крони, невеличкий струмок на другому плані – усі деталі ландшафту написані 

схематично та сприймаються як оптичний орнамент. Експресивні лінії та фактурні 

мазки перетворюються в монолітний образ природної стихії, не підвладної 

людині. 

Поглибленню живописно-декоративного потенціалу в практиці В. Патика 

1990–2000-х років посприяли подорожі до Туреччини (1995, 1996, 2000) [563]. 

Творчий захват від яскравих барв Стамбула В. Патик утілив у міських панорамах: 

«Базар у Стамбулі» (1995, іл. Б 8.1.12), «Міська брама. Хорезм» (1996 

іл. Б 8.1.14), «На березі моря. Стамбул» (1996), «Стамбул. Блакитна мечеть» 

(2000). Як правило, стамбульські композиції написані з верхньої точки огляду. 

Обраний ракурс композиції дав змогу художникові передати загальний масштаб 

естетичного враження. Насичені локальні барви нанесено на полотно широкими 

декоративними площинами, а згори домальовані незначні деталі. Щоби посилити 

ефект монументальності, В. Патик почав користуватися майже квадратним 

форматом полотен [563]. 

У тематичному репертуарі В. Патика доби Незалежності чільне місце 

посідає жанр натюрморту. Серед постановок цього часу виділяється низка образів 

з квітами: «Польові квіти» (1996, іл. Б 8.1.8), «Іриси» (1996, іл. Б 8.1.10), 

«Хризантеми» (2004), «Білі півонії» (2006), «Свято Спаса» (2007), «Соняхи в 

інтер’єрі» (2010), «Соняшники» (2010). Як розповідав художник, його 

найулюбленішою квіткою був соняшник, який рівночасно символізував сонце й 

Україну [563]. Різнопланові символічні інтерпретації соняшника митець 

розробляв упродовж усієї творчості. Зокрема, у пошуках 1970–1980-х років 

соняшник уособлює осінь і врожай («Урожай соняшників», 1975; «Осінь», 1976, 

«Урожай із Рокитного», 1987) [563]. 
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Композиції із соняшниками репрезентовано в дусі декоративно-

площинної стилізації. Серед образів 1980-х вирізняється «Натюрморт із 

соняхами і рибою» (1980), у якому букет із соняшниками символізував домашній 

затишок і достаток [563]. Згадаймо образ «Соняшників на зеленому» (1999, 

іл. Б 8.1.7) як парафразу хрестоматійних ванґоґівських образів. Сучасна 

українська інтерпретація В. Патика збагатилася атрибутами національної 

ідентифікації у вигляді народного дзбанка, розмальованого яскравими 

візерунками. Про те, що творчість В. ван Ґоґа була незмінним джерелом творчого 

натхнення В. Патика, засвідчує «Натюрморт із присвятою Ван Ґоґу» (1987). 

Алегоричне потрактування соняшника як символу батьківщини втілено у творі 

«Земля Шевченкова» (1981), де зображено панораму на поле соняшників [563]. 

Іноді перспектива з полем соняшників ставала тематичним складником 

загального сюжету, приміром, у краєвиді-враженні «Дніпро. Село Пекарі» (2001). 

Наприкінці 1990-х років В. Патик розширив міфологічний діапазон 

інтерпретацій соняшника. Приміром, в образі «Соняшники» (1999) достигле 

суцвіття у вигляді кошика із чорним насінням створює алюзію планети Земля. 

Щоразу інтерпретація образу соняшника набувала неповторної квінтесенції, 

а символічний потенціал тлумачень залишався оригінальним і невичерпним (іл. 

Б 8.1.7, Б 8.1.9). Багатогранність творчої обдарованості В. Патика неодноразово 

підкреслювали українські мистецтвознавці [31; 35; 95; 179; 811; 857, с. 7–15]. 

На основі вивчення живописних праць В. Патика 1930–2010-х років 

можемо зробити висновок, що творчий потенціал художника повсякчас прагнув 

розсунути межі емпіричної дійсності. З плином часу академічна художня 

практика, засвоєна в ЛІДПМ, виявилася затісною для розвою його таланту. 

Мультивекторність творчих завдань десятиліттями спонукала розробляти власну 

живописну лексику, що зумовило впровадження нових формальних засобів 

відтворення (іл. Б 8.1.1–8.1.14). Живописне покликання В. Патика перетворилося 

на філософію його буття та систему цінностей, у яких домінували ідеї гуманізму 

та щира любов до українців. У своєму постімпресіоністичному досвіді митець 

поєднав живописні засади паризького ар нуво з традиціями українського 
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народного мистецтва. Проаналізовані живописні твори львівського художника 

належать до найкращих взірців українського постімпресіонізму кінця XX – 

початку XXI століття. 

 

8. 2 Впливи сезаннізму А. Ерделі на творчу практику В. Микити31 

Знаковою постаттю українського мистецтва межі XX – XXI століть є 

ужгородський художник В. Микита, який народився 1 лютого 1931 року в селі 

Ракошино Мукачівського району. Мистецьку освіту здобув в Ужгородському 

училищі прикладного мистецтва (1947–1950), де його викладачами були 

А. Ерделі, Й. Бокшай, Ф. Манайло й Е. Контратович [1482]. Творче формування 

митця припало на другу половину XX століття, коли українська культура 

потерпала від утисків соцреалізму [526, с. 319–320]. Тогочасний тематичний 

репертуар В. Микити був прилаштований до вимог радянської цензури та 

присвячувався трудовим будням простого народу («Збір картоплі», 1970; «Збір 

яблук», 1984). Така фахова стратегія надала легітимний статус усій творчій 

діяльності, яка зовсім не обмежувалася кордонами загальнодозволеного 

(іл. Б 7.2.5–7.2.8). 

Під впливом європейського потенціалу А. Ерделі В. Микита почав 

експериментувати з можливостями формального колоризму, переважно в жанрі 

краєвиду. Невдовзі молодий художник опинився під гравітацією ерделівського 

сезаннізму (іл. Б 6.6.10–6.6.13). Саме тоді, п’ятдесят років тому, В. Микита почав 

створювати перші твори в дусі сезаннізму: «Дерева» (1967) і «Гірська рапсодія» 

(1967) [496, с. 33]. Передбачаючи небезпечні наслідки від занять формалізмом, 

художник не афішував свої експериментальні досягнення, демонструючи нові 

картини лише друзям у майстерні [405, с. 2]. У виданнях радянського періоду 

 
31 У підрозділі 8.2 використана наша публікація «Досвід постімпресіоністичного 

експерименту в творчості Володимира Микити» [496]. 
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немає ілюстрацій з тогочасними творами Микитиного сезаннізму, хоча їх було 

достатньо [403]. 

Демократичне оновлення початку 1990-х років одразу позначилося на 

творчому піднесенні ужгородського митця. Як і багато інших українських 

художників, В. Микита отримав довгоочікуване право легально працювати на 

теренах формального мистецтва (іл. Б 8.2.1–8.2.12). З приходом доби 

Незалежності тенденція сезаннізму змогла повноцінно реалізуватися у творчості 

майстра, а ілюстрації нових формальних картин почали друкувати в каталогах 

[406]. Дослідження творчості В. Микити періоду 1950–2010-х років, здійснене в 

ужгородській майстерні впродовж 2011–2014 років, та вивчення приватного 

архіву майстра [1480–1498] дали змогу вирізнити етапи фахового становлення: 

академічний період (1950–1960), етап формальних експериментів (1960–1970), 

період зрілої творчості (1970–1990), пізній період творчості (1990–2020). В 

декаду 1990–2000 років зрештою розкрилося творче наступництво ерделівського 

сезаннізму, що В. Микита реалізував у низці настроєвих краєвидів-вражень: 

«Незламне» (іл. Б 8.2.7), «Тиша над озером» (іл. Б 8.2.8), «Осінні дерева» 

(іл. Б 8.2.9), «Під містком» – усі 1993 року; «Осінь на Синевірському перевалі», 

«Над річкою Уж», «Похмура осінь» – усі 1999 року; «Осінь над ставком» (2001), 

«Літній дворик» (2002); «Квітуча яблуня» (2004) [496, с. 33]. 

Підґрунтям для створення зрілих образів-метафор стали пошуки 1960–

1970-х років, у яких митець почав нівелювати тривимірну інтерпретацію об’єму 

за рахунок акценту на хроматично-символічній синергії кольору [496, с. 33]. 

Ознаки живописного формалізму наявні в пленерних етюдах «У литовському 

селі» (1963), «Дерева», «Гірська рапсодія» (1967), «На околицях Вільнюса» 

(1978). Прагнення до вдосконалення майстерності зорієнтувало В. Микиту на 

шлях ретельного дослідження напрацювань наставників, насамперед це 

стосувалося засвоєння досвіду А. Ерделі (іл. Б 6.6.11–6.6.13) [496, с. 33]. 

У декоративно-площинних стилізаціях «Дерева» та «На околиці Вільнюса» 

В. Микита використав характерний живописний почерк А. Ерделі та його своєрідну 

прохолодну гаму витончених кольорів [496, с. 33]. Аналогії з творчою манерою 
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А. Ерделі розкриваються при зіставленні зелених живописних площин, бо 

ерделівська манера вирізнялася специфічним прорисовуванням пензлем – 

короткими штрихами (іл. Б 6.6.10) [496, с. 33]. Подібні засоби відтворення помітні 

на згаданих етюдах В. Микити. Наші висновки підтверджують спостереження 

тогочасних дослідників, які відзначали вплив А. Ерделі на творчість В. Микити 

[403, c. 7]. 

Краєвид «Гірська рапсодія» (1967) демонструє поступове ствердження 

сезаннізму в практиці В. Микити. Простір квадратної композиції формально 

поділено на чотири планові структури ‒ землю, річку, гори та небо, ‒ що 

символізують чотири стихії [496, с. 34]. Враження світла й тіні передано в 

композиції формально, завдяки варіюванню теплих і холодних кольорів. 

Художній образ В. Микита вирішує засобами площинно-декоративної стилізації, 

що візуально нагадує естетику народних килимів або декоративних панно. 

Еліпсоподібна земна поверхня гармонійно римується з колоподібними кронами 

дерев, що «розчиняються» в заокруглених силуетах високогірних схилів і таких 

самих конфігураціях хмаринок на небі [496, с. 34]. 

У період 1970–1980-го років митець написав низку стилізованих 

постімпресіоністичних краєвидів: «Лісові квіти» (1977), «Воловецькі полонини» 

(1978), «Після дощу» (1979), «Червоне дерево» (1979), «Околиця села» (1980), 

«Вид на ущелину» (1980), «Сірий день» (1980) [496, с. 34]. У тогочасних образах 

В. Микити з новою силою розкрилася символічно-метафорична синергія барв. 

Колірне диференціювання відтінків відзначено варіативністю нюансованих 

пропозицій і впевненою майстерністю викладу. Особливою невимушеністю 

виділяються сюжети «Червоне дерево» (1979), «Сільська вулиця» (1979), «Село 

між горами» (1980). Згадуючи часи застою, О. Федорук відзначає: «[…] виставка 

творів Володимира Микити в Києві була одкровенням: від полотен 

закарпатського художника повіяло щирістю образів, свіжістю думок, 

непідкупною правдою неприкрашеного, непідсолодженого життя» (іл. Б 8.2.6‒

8.2.8) [748, с. 3]. 
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Інтерпретації В. Микити 1983–1985 років, зокрема, твори «Дощовий день» 

(1983), «Околиця Спіші» (1983), «Волівець» (1983), «Літній мотив» (1984), 

«Волівецькі схили», (1984), «Літній день» (1985), є переосмисленими 

парафразами ерделівських образів 1930-х років з водоймами («Біля річки», «Дерева 

над водою», «Краєвид з озерцем», «Осінь. Краєвид з річкою»). Тенденція цитувати 

ерделівський сезаннізм помітна в невеличкому етюді В. Микити «Дощовий день» 

(1983), де послідовник А. Ерделі скористався не тільки характерним для наставника 

сюжетом з водоймою та кольорами його палітри, а й специфічною манерою 

лісирування, що нагадувала «акварельне» прописування (іл. Б 8.2.1) [496, с. 34]. 

Із цього приводу 1983 року Г. Островський писав: «[…] В. Микита уважно 

вивчав, більше того – “переймав”, збагачуючись сам, досвід попередників, 

насамперед творчість А. Ерделі, Е. Контратовича, Ф. Манайла» [403, c. 7]. 

Характерні прикмети ерделівського сезаннізму виявлено в циклі літніх 

краєвидів В. Микити середини 1980-х років. Майже схематичному спрощенню 

художніх форм сприяли гірські карпатські панорами із чітко окресленими 

силуетами перевалів, що рівномірно чергувалися з трикутноподібними 

контурами копиць на ланах (іл. Б 8.2.4–8.2.5). Типовими взірцями тогочасних 

експериментів митця із сезаннізмом є етюди невеличкого розміру, створені на 

пленерах у Перечинському районі: «Осінній мотив» (1983), «Літній день» (1985), 

«Копиця» (1988); етюди, написані під час міжнародного пленеру в Словаччині: 

«Літній мотив» (1993) [405, с. 1–2]. 

У цих панорамних краєвидах образ природи В. Микита глобалізує до 

монолітного художнього цілого – узагальненого враження про велич Карпат. Як 

розповідав автор, він закладав у образний лад систему символічних порівнянь: 

далеке – близьке, минуле – майбутнє, тимчасове – вічне (іл. Б 8.2.2, Б 8.2.4) [405, 

с. 2]. Стан поетичного метафоризму художник намагався відтворити через 

зіставлення двох просторово-часових вимірів: верхівки перевалу символізували 

сучасне, а безмежний простір далеких гір – майбутні перспективи [405, с. 2]. 

Отже, тенденція авторського міфотворення невпинно прогресувала, чому 

зрештою сприяло символічне світосприйняття В. Микити [496, с. 35]. 
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У цей період творчості художника інтерпретації природи набувають 

пантеїстичних інтонацій. Ідея сакралізації образу Карпат реалізована в серії літніх 

ліричних краєвидів з Перечина: «Літній мотив» (1984), «Морок піднімається» 

(1984) [496, с. 35]. Колірний діапазон «перечинської» серії, як її називає автор, 

побудований на класичному протиставленні двох основних кольорів – синього 

та жовтого, що поєднані між собою проміжним – зеленим [496, с. 35]. Блакить 

гірських схилів, що переростає в голубінь небесну, символічно підкреслена золотом 

вохристих ланів і скирт. Колір зелених дерев поєднує небесне та земне буття в 

узагальненому спільному знаменникові образу ідеалізованої природи (іл. Б 8.2.4) 

[496, с. 35]. Синьо-жовта колірна гама краєвиду В. Микити постає як 

хроматичний символ національної української приналежності. Бінарну концепцію 

підтримують формальні асоціативні паралелі: копиця – гора, ґонтовий дах – гора 

[496, с. 35]. Тож В. Микита почав використовувати колір і конфігурацію як 

формальні невербальні меседжі символічного змісту (іл. Б 8.2.3–8.2.4) [496, с. 

35]. 

На початку 1990-х років тенденція загального живописного декоративізму 

наростає. У пейзажах В. Микити зменшується дистанція між градаціями світла 

й тіні, при цьому насиченість барв продовжує загострюватися. У результаті навіть 

умовна тривимірна інтерпретація об’єму нівелювалася за рахунок збільшення 

акценту на символічних властивостях кольору [496, с. 35]. Яскраві контрастні 

й декоративні образи В. Микити все більше нагадували хроматичні ритмізовані 

композиції на народних килимах [496, с. 35]. Деякі тогочасні сюжети перегукуються 

з екзотичними інтерпретаціями П. Ґоґена. Приміром, незвичайним здається 

краєвид «Осінні дерева» (1993, іл. Б 8.2.9), написаний темперою на полотні. За 

спогадами автора, цей сюжет був створений у с. Грабовець під час його 

відпочинку в санаторії «Синяк» [496, с. 35]. 

Композицію етюду поділено на три символічні зони: землю – зеленого 

кольору, дерева – червоного, небо – синього. Тож хроматична концепція спирається 

на хрестоматійний контраст двох основних кольорів, що доповнює зелений 

(іл. Б 8.2.9–8.2.12) [496, с. 35]. За словами В. Микити, етюд був написаний дуже 
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швидко, тому всі його живописні деталі максимально узагальнені [405]. 

Насичені крони осінніх дерев експресивно розтушовані від темного червоного 

до світлого або від насиченого помаранчевого до більш світлого. Така 

поривчаста манера створює асоціативне враження, мовби осінні крони дерев 

«палають» [496, с. 35]. З технічної точки зору подібним прийомом хроматичних 

розтяжок користувався П. Сезанн і, звісно, А. Ерделі, який добре засвоїв цей 

технічний засіб відтворення (іл. Б 6.6.14, Б 8.2.9) [529, с. 85]. При змалюванні 

образів природи А. Ерделі віддавав перевагу вишуканій зеленувато-прохолодній 

гамі кольорів ‒ кобальту зеленому, смарагдовій, турецькій зеленій, 

ультрамарину фіолетовому, ‒ що надавали колориту аристократичної еманації 

(іл. Б 6.6.4‒6.6.6). А. Ерделі педантично дотримувався живописного 

благородства звучання. Для його елегантного смаку було не властиве 

використання відвертих кольорів (іл. Б 6.6.10‒6.6.13). Це наводить на думку, що 

В. Микита перейняв ці «здичавілі» відтінки, як і саму стихійну манеру 

живопису, з картин Ф. Манайла, який тяжів до архаїчного, стихійного та 

язичницького (іл. Б 8.2.9‒8.2.11) [526, с. 357]. 

Отже, опанування хроматичного колоризму в практиці В. Микити було 

різновекторним, при цьому загальна концептуальна зорієнтованість на ідеали 

постімпресіонізму не просто еволюціонувала, а й розширювала терени своєї 

стильової репрезентації. Паралельно із сезаннізмом почали виникати нові 

формальні інтерпретації, що розвивалися шляхом власного художнього синтезу. 

Серед цієї категорії творів можна згадати «Осінні дерева» (1993, іл. Б 8.2.9), 

«Тиша над озером» (1993, іл. Б 8.2.8), «Під місточком» (1993), створені в 

санаторії «Синяк» у той самий період [496, с. 35]. Поліхромний задум згаданих 

образів обмежений символічно-асоціативною природою основних кольорів: 

жовтого, червоного та синього. Усі згадані етюди побудовані за принципом 

колірного контрасту. Насичено-жовті осінні дерева виділяються на синьому тлі 

ставка, який, своєю чергою, підкреслено червоним кольором гірського каміння 

[496, с. 35]. У серії етюдів санаторію «Синяк» засади хроматичної екстраполяції 
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закріпилися остаточно, а художній зміст наполегливо проклав формальні шляхи 

до виходу символічного потенціалу (іл. Б 8.2.7‒8.2.8) [496, с. 35]. 

Ідею метафоричного протиставлення феноменів життя і смерті як алегоричну 

опозицію тимчасового вічному В. Микита втілив у символічному образі зламаного 

дерева в картинах «Витривалість» (1977) і «Незламне» (1993, іл. Б 8.2.7) [496, с. 

36]. У своїй творчості постімпресіоністи нерідко інтерпретували дерево як 

символ життя, зокрема, образ сезаннівської сосни передбачав його тлумачення 

як символу енергії, сили й існування. За словами В. Микити, могутнє дерево 

нагадувало йому потужну людину, яку не так просто зламати [405]. Відчуття 

енергії життя В. Микита передав через асоціативно-символічну природу червоного 

кольору, яким прописано стовбур старого дерева (іл. Б 8.2.7) [496, с. 36]. Схилене 

над водою, скручене життям дерево всім своїм понівеченим тілом схиляється 

над землею і торкається гіллям води, але залишається могутнім і не подоланим 

перед обличчям долі [496, с. 36]. 

У картині «Місток» (1993) алегорична опозиційність життя і смерті зовсім 

зникла, трансформувавшись в умиротворений процес «переходу» від побутового 

життєвого до недосяжно-божественного. Осяяний сонячним промінням місток 

на тлі бурхливого водного потоку метафорично символізує життєвий шлях, що 

поєднує недосконале буття людини з універсальним космосом природи, а момент 

сьогодення – із безкінечністю вічності [496, с. 36]. Як бачимо, у постімпресіоністичних 

експериментах В. Микити початку 1990-х років художній акцент зміщено на 

метафоричний гіпертекст сюжету, при цьому зміст втрачає зовнішню оповідність 

(іл. Б 8.2.7–8.2.12) [496, с. 36]. Відмову від образотворчих репрезентативних 

функцій живопису вчені констатують у зрілих інтерпретаціях П. Сезанна 

(іл. Б 6.5.14–6.5.16) [1124]. При цьому важливо розуміти, що сезаннівський 

досвід В. Микита засвоював від А. Ерделі (іл. Б 6.6.4–6.6.6, Б 8.2.1–8.2.6). 

Рецепції постімпресіонізму органічно поширилися у творчість В. Микити 

2000-х років, реалізувавшись у розробках образу ідеального краєвиду, який 

символізував райське місце на Землі: «Осінь над ставком» (2001), «Мій двір 

восени» (2003), «Квітуча яблуня» (2004) [496, с. 36]. Пантеїстичні візії митець 
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проєктує через ідею сакралізації природи Карпат, реалізовану в краєвидах-

метафорах 1980–1990-х років: «Сільська вулиця» (1979), «Берег Ужа» (1982), 

«Осінній мотив» (1982), «Спокій» (1986), «Над річкою» (1999) [496, с. 6]. У 

поетичних рефлексіях автор прагне відтворити враження щоденного свята 

буття, що закономірно позначилося на виборі більш насичених яскравих барв 

палітри, які постають на полотні у своїй урочистій величі [496, с. 36]. 

У постімпресіоністичних пошуках 1990–2000-х років В. Микита не оминув 

жанру натюрморту, що реалізувалося в низці самобутніх образів: «Весняне 

вікно» (1998), «Зелений куточок» (2004), «Троянди в інтер’єрі» (2004), «Лілії» 

(2004), «Квіти в селянській хаті» (2004), «Святковий букет» (2005) [496, с. 36]. 

У згаданих натюрмортах художній зміст реалізовано через іманентну самодостатність 

кольору (Б 8.2.14–8.2.15). Ретельно продумана драматургія метафоричних 

уподібнень наявна в картині «Золотий дощик» (іл. Б 8.2.14). У натюрморті 

зображено букет яскравих осінніх квітів просто на підвіконні, на тлі зимового 

краєвиду [496, с. 36]. Художній задум вибудуваний на символічному 

протиставленні теплих жовтих барв, що уособлюють затишок людської домівки, 

у більш масштабному вимірі – тепло людського буття, а холод синіх відтінків 

краєвиду за вікном символізує незворушну велич природи [496, с. 36]. Отже, 

діапазон творчих перспектив щоразу зумовлював нову варіативність змістових 

акцентів. 

Одним із найвиразніших постімпресіоністичних натюрмортів В. Микити є 

образ «Квіти в селянській хаті» (2004, іл. Б 8.2.15), написаний просто в майстерні 

художника [405]. Колірна архітектоніка побудована за принципом 

підпорядкування двох типів контрастів – монохромного та хроматичного. З 

одного боку, ефект природної опозиції кольорів веселки сірим тонам автор 

досягає протиставленням чорно-білого середовища букету яскравих квітів, який 

стоїть на столі [496, с. 37]. З іншого боку, відчуття напруги натюрморту надає 

тональний контраст, що виникає через протиставлення білого кольору льняної 

скатертини чорному забарвленню старих селянських меблів, що обрамляють 

композицію з усіх боків [496, с. 37]. В. Микита акцентує на оптичному центрі 
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композиції, де змальовано велику квітку пломенистого бурштинового кольору 

[496, с. 37]. Щоб узгодити тепло-холодний баланс барв, колорист прописав 

спинку фотеля на другому плані кобальтом фіолетовим темним, який є 

взаємодоповнюваним до жовтого (іл. Б 8.2.15) [496, с. 37]. Отже, колірні акценти 

та композиційні розв’язки продумані бездоганно, що свідчить про 

інтелектуальний підхід В. Микити. 

У першій декаді 2000-х років В. Микита у своїй практиці започаткував 

новий тип репрезентації, у якому синтезував враження від жанрів натюрморту 

та пейзажу. В оновленому образотворчому форматі натюрморт набув 

максимально органічного характеру, утілившись у вигляді квітника («Літній 

дворик», 2002) або природного натюрморту з горщиками на сходинках саду 

(«Зелений куточок», 2004). Цей синтетичний тип репрезентації живописець 

розробив прямо на присадибній території своєї майстерні [405]. У тогочасний 

тематичний арсенал В. Микита почав вводити сюжет з тропічними квітами, 

серед яких «Юка» (2002), «Філодендрон» (2003). Як відомо, схильність до 

етноекзотики формувалася у деяких постімпресіоністів під магією традицій 

неєвропейських цивілізацій. Зокрема, постімпресіоністичне міфотворення 

дозволило Г. Руссо намалювати джунґлі, яких він ніколи не бачив на власні очі 

[496, с. 37]. 

На початку 2000-х років схоже зацікавлення всім дивовижним проявляє 

у своїй творчості В. Микита. Як і О. Мурашкові, ужгородському митцеві не 

потрібно було їхати до екзотичних країн, щоб відчути потужну енергію життя та 

насиченість кольорів, які він віднайшов на подвір’ї власного ужгородського 

садка. Жага оригінальності зумовила чергове оновлення спектральної палітри, у 

якій з’явилися синтетичні пігменти досить насичених відтінків, зокрема 

флуоресцентні відтінки лілових і фіолетових [496, с. 37]. При цьому зросла 

загальна інтенсивність колірної гами. 

Навички відтворення чужоземної екзотики В. Микита почав інтегрувати 

в площину української етнокультурної репрезентації. Серед тогочасних пошуків 

ми знаходимо оригінальні взірці українських букетів, що постають як символи 
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національної автентичності: «Топінамбури» (2002), «Живі та сухі квіти» (2003), 

«Білі піони» (2004), «Святковий букет» (2005) [496, с. 37]. Стверджуючи 

національне звучання образів, В. Микита інтегрує у вимір натюрмортної 

репрезентації традиційні народномистецькі засоби візуалізації: «Протягом 

значного проміжку часу твори закарпатців були об’єднані тяжінням до 

декоративності, принципу реальності мистецтва та складною парадигмою 

стосунків з народним мистецтвом Карпат», – коментує Л. Біксей [44, с. 24]. 

Художник відбирає характерні для української флори квіти, здійснює селекцію 

кольорів, властивих українським народним майстрам. Так практичні методи 

постімпресіоністичного авторського синтезу В. Микити поглиблювалися на 

підґрунті синергії між художньою метафорою та символічною колірною 

формою [496, с. 37]. 

Вивчення постімпресіоністичних образів В. Микити демонструє, що 

рефлексії сезаннізму 1960–1980-х років з часом переросли в індивідуальні 

розробки авторського синтетизму 1990–2000-х років, утверджуючись у 

директивному напрямі символізму. Полівекторність творчої парадигми 

В. Микити є закономірною, позаяк постімпресіоністичний живопис і його 

відгалуження – сезаннізм – є органічними проєкціями символічного напряму (іл. 

Б 8.2.7–8.2.12). У постімпресіоністичній репрезентації символічна інформація 

передана винятково кольорами веселки, тому квінтесенцією терміна 

«постімпресіонізм» є хроматичний символізм. В. Микита тяжів до 

постімпресіонізму невипадково, позаяк його ідеали імпонували прагненню 

митця створити «ідеальні» образи та досконалі версії буття, яких бракувало в 

сучасному українському суспільстві. Дослідження постімпресіоністичної 

спадщини художника дає підстави зробити висновок, що ця тенденція творчості 

В. Микити має концептуальні та формотворчі аналогії з художньо-ідейними 

засадами французького постімпресіонізму межі XIX – XX століть (іл. Б.6.1.6, 

Б 6.1.9, Б 6.2.12, Б 6.4.9, Б 8.2.7–8.2.12). Проаналізовані твори В. Микити 

належать до оригінальних взірців українського постімпресіонізму зламу XX –

XXI століть. 
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8.3 Інспірації постімпресіонізму в практиці О. Гарагонича 

Серед репрезентантів українського постімпресіонізму доби Незалежності 

оригінально виділяється творчість українського пейзажиста О. Гарагонича, який 

народився в містечку Мукачево. Початкову середню освіту майбутній митець 

здобув у місцевій середній школі, продовживши навчання в Ужгородському 

музичному училищі (1967–1971) [1025]. О. Гарагонич звернувся до живопису 

наприкінці 1960-х років під враженням від масштабного таланту Й. Бокшая, у 

якого він періодично консультувався [137]. У творчому досвіді О. Гарагонича 

талант музиканта органічно синтезувався з любов’ю до живопису: «Музика і 

живопис – це два крила одного великого птаха – мистецтва», – коментував 

художник свою творчу позицію [1449]. 

Невдовзі О. Гарагонич дебютував у своїй першій груповій виставці 

ужгородських митців 1974 року [137]. За своє недовге творче життя 

мукачівський пейзажист узяв участь у 35-ти всеукраїнських виставках і 

реалізував вісім персональних проєктів, зокрема в залах ЗОХМ імені Й. Бокшая 

(1998), де було представлено 104 картини [1456]. Упродовж 2008 року 

персональна виставка О. Гарагонича «Живопис закарпатської землі» була 

експонована в трьох містах Словаччини: Попраді, Братиславі та Жиліні, 

викликавши інтерес місцевої преси [1448; 1461–1462]. 

Живописний стиль О. Гарагонича формувався в 1980-х роках. У той період 

пейзажист експериментував з хроматичним діапазоном палітри та шукав нові 

динамічні ракурси композиції [137]. Зразком тогочасних живописних шукань є 

етюд «На перевалі» (1983), який формує уявлення про візуальні орієнтири 

митця [1454]. Передусім, О. Гарагонич увів у ландшафтну репрезентацію 

фрагмент високогірної магістралі. Фрагмент із трасою художник почав 

використовувати невипадково, заклав у цей невербальний меседж символічний 

підтекст, що надавав відчуття сучасності. По-друге, звивисті карпатські дороги 

підказали митцеві своєрідну зиґзаґоподібну структуру композиції, якою він 

послуговувався й надалі (іл. Б 8.3.5, Б 8.3.7) [137]. Пейзажист відзначив принцип 

полярної динаміки, коли напрям траси розгортався в один бік, а сюжет з гірськими 
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бескидами – у протилежний. Концепція зиґзаґоподібної репрезентації надавала 

ландшафту напруження.  

При цьому окреслені масиви гірських схилів орієнтували на впровадження 

формальних декоративно-площинних засобів. Принцип антитези рефлекторно 

позначився на підборі кольорів, що чергувалися завдяки підкресленому 

контрасту теплого й холодного і темного та світлого (іл. Б 8.3.7). Хоча 

О. Гарагонич не пройшов систематичного академічного вишколу, у його 

краєвидах початку 1980-х домінують натуральні відтінки, які зазвичай 

використовують у живописі художники-реалісти. Тож, незважаючи на 

індивідуальний характер мистецької освіти, О. Гарагонич не уник 

загальнопоширених стереотипів. Через скромний заробіток від занять у 

Мукачівській школі мистецтв № 1, де митець викладав упродовж 1974–1998-х 

років, він писав олійними фарбами на картоні, а не на полотні [137]. 

На межі 1980–1990-х років палітра художника збагатилася яскравими 

хроматичними пігментами: кобальтом синім і фіолетовим, кадмієм жовтим і 

помаранчевим, турецькою синьою, смарагдовою зеленою. Збільшилася загальна 

тепло-холодна контрастність колірної архітектоніки. Поряд з яскравим 

колоритом О. Гарагонич почав використовувати великі масиви чистого білого 

кольору, якими він прописував фрагменти хмарин («Хатина в Строкатому», 

1992), верхівки білосніжних гір («Березень», 1992), гребені хвиль у струмках 

(«Весна. Блакитна вода», 1990) (іл. Б 8.3.1–8.3.8). Торжество ясних барв 

гармонійно поєдналося з невимушеністю простих форм, силуети яких були 

орієнтовані на трикутну форму («На Верховині», 1989, іл. Б 8.3.1). 

На початку 1990-х років у ландшафтній репрезентації О. Гарагонича 

природні панорами синтезувалися з архітектурними сюжетами гірських селищ: 

«Весна. Блакитна вода», «Сільський дворик», «Гукливе. Сонячний день», «Земля 

цвіте» (іл. Б 8.3.1, іл. Б 8.3.2) [1448]. У цих краєвидах утілено творче амплуа 

О. Гарагонича: «Вважаю себе співцем рідного краю. Тому тематика мого 

малярства – рідна природа, неповторна краса карпатського краю» [1449]. Щоб 

увиразнити форму об’єкта, художник моделює поверхню відповідно до її 
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природної динаміки: вертикальними мазками – дахи, горизонтальними 

розтушовуваннями – гірські левади, нейтральним лісируванням – небесне тло. 

Дерев’яні будиночки верховинців з характерними ґонтовими покрівлями 

О. Гарагонич представляє фронтально, масштабним планом, як правило, з 

верхньої точки огляду. При цьому виникає ефект панорамної репрезентації. 

У сюжеті «Хатина в Скотарському» живописна імпресія О. Гарагонича 

значно посилилася. Колорист почав апелювати до розширеного діапазону 

хроматичних пігментів: кобальт синій світлий, церулеум, ультрамарин темний, 

лазурна, ясно-блакитна. Приміром, ґонтовий дах, написаний кобальтом фіолетовим, 

підкреслено злагодженим контрастом світлого й темного на тлі яскраво-

бірюзових гір. При цьому відтінки соковитої літньої зелені ‒ трава, кущі, крони 

дерев – вирізняються глибокою насиченістю. Живопис О. Гарагонича засвідчує, 

що митець був ознайомлений із закономірностями симультанних взаємодій, 

котрі неможливо досягти випадково, так би мовити, завдяки професійному 

інстинкту [137]. Приміром, клумба з квітами біля будинку, прописана 

ультрамарином фіолетовим, починає «світитися» на тлі насиченого зеленого 

кольору газону, відтвореного трав’яною зеленою. Водночас мазки берлінської 

лазурі, якими відтворено струмок біля дороги, оптично «розчиняються» на тлі 

глибокого кобальту синього, яким написано тіні водойми. 

Нові оптичні можливості, що відкривалися пейзажистові в процесі щоденної 

роботи, він одразу впроваджував у інші тематичні сюжети. Зокрема, на підставі 

згаданих колірних комбінацій були створені краєвиди з водоймами: «Весна. 

Блакитна вода» (1990), «Вечір у Синяку», «Сонце заходить» (1992), «Дерева над 

водою» (1994, іл. Б 8.3.4). Зауважимо, що інтерпретації весняно-літніх сюжетів 

відрізнялися більшою пластичною живописністю та диференційованими 

фактурами, аніж, приміром, сюжети, присвячені зимі й осені. Художній образ 

зими митець позбавляв будь-яких вторинних деталей. Причому засніжені узгір’я 

відтворював у нетрадиційній для зимового колориту колірній гамі: через 

флуоресцентні рожеві, червоні та помаранчеві (іл. Б 8.3.7). Рожевий сніг і червоні 

гори створювали новий святковий імідж казкової зими, що водночас вражав 
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своєю художньою переконливістю. Яскраві силуети Карпатських гір 

розгорталися в дальній перспективі у вигляді формального кристалоподібного 

орнаменту, що репрезентував новочасний парафраз класичної декоративно-

площинної стилізації. 

Серед зимових сюжетів О. Гарагонича оригінально вирізняються поетичні 

краєвиди-метафори перехідних природних станів від одного сезону року до 

іншого або різних періодів доби. Процес трансформації від глибокої осені до 

ранньої зими змальовано в картині «Срібна зима» (1995). Основою хроматичного 

задуму є світло-тональний контраст: яскраві помаранчеві кольори осінніх 

карпатських узгір’їв ефектно виділяються на тлі білих засніжених схилів гір. 

Поетичний стан пробудження природи від зимового сну змальовано в краєвидах 

«Березень» (1991) і «Березень. Під вечір» (1994, іл. Б 8.3.3). Інтерпретація сюжету 

«Березень» вирізняється ліризмом і витонченою гамою кольорів. На першому плані 

етюду автор відтворює яскраві промені сонячного світла, що перетворюються 

на грайливий, майже абстрактний візерунок на тлі блакитних і фіолетових 

тіней. На другому плані кобальтом синім змальовано дзеркало гірської ріки, яку 

замикають рожеві схили гір на третьому плані. Гірський рельєф сприяв 

упровадженню формальної ритмізованої клиноподібної композиції, у якій 

трикутна площина однієї гори перекривалася згори трикутною площиною 

наступної гори, формуючи декоративно-площинний орнамент. 

Як розповідав художник, йому подобалося змальовувати перехідні стани 

доби, особливо передвечірні сюжети, на яких останні промені сонця розчинялися 

в зимових сутінках: «Вечірні промені» (1992), «Зимовий вечір» (2001), «Надвечір» 

(2006, іл. Б 8.3.7), «Весняний вечір» (2010, іл. Б 8.3.8) [137]. Сонячне проміння, 

що згасало, уособлювало стан зникання надії. Так через природні стани 

О. Гарагонич відтворював власні переживання, які не хотів висловити словами. 

Самотній художник вважав своїм другом і вчителем природу, щедру та відкриту, 

яка завжди була поряд: «Учитель – природа! Якщо художник з нею на “ти”, вона 

відкриє багато секретів […], – згадував художник у своєму “Творчому кредо”. – 
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Від живописної картини має йти імпульс доброти, радості й того щастя, якого 

так часто не вистачає в житті» [1454]. 

Декада 2000–2010-х років належить до періоду зрілої творчості О. Гарагонича. 

У краєвидах цього десятиліття образотворчі властивості попереднього часу 

посилюються, форми кристалізуються, звільняючись від залишків випадкової 

достовірності. Хоча пейзажист створював картини переважно на природі, його 

художня інтерпретація все більше орієнтувалася на художнє міфотворення, а не 

на реальну натуру. Сучасне поетичне відчуття краєвиду реалізується найпростішими 

художніми засобами: декоративним орнаментом, логікою хроматичних акцентів, 

чіткістю форм. Простота художнього втілення повсякчас хвилювала мукачівського 

пейзажиста. «Картина ніколи не повинна пахнути потом художника. Вона має 

бути написана просто, свіжо й легко», – коментував О. Гарагонич своє розуміння 

мистецтва [1460]. Тож своєрідний живописний стиль художника сформувався 

під впливом його професійного розуміння фахових чеснот. 

Серед образів, створених у останню декаду його творчої діяльності, 

виділяються настроєві краєвиди «Осінь. Ясний день» (2003, іл. Б 8.3.5), «Осінь. 

Гірський струмок» (2005), «Урочище. Весна» (2005, іл. 8.3.6), «Осінь. Зарослий 

берег» (2008), «Гірське село» (2010), «Весняний вечір» (2010, іл. Б 8.3.8), які 

своєю елегантною простотою можуть конкурувати з найкращими взірцями 

японської гравюри. Образ природи, відтворений у пантеїстичному ракурсі, є 

центральним мотивом творчості О. Гарагонича, що споріднює його пошуки з 

японським мистецтвом. При цьому достовірно відомо, що мукачівський 

пейзажист ніколи не цікавився культурою країн Сходу [137]. Відхід художника 

від європейської парадигми антропоцентризму рефлекторно розкривається через 

відсутність людини в його пейзажних репрезентаціях, натяки на присутність якої 

передані винятково невербальними засобами, через змалювання людського 

житла. 

Дослідження творчого доробку 1980–2010-х років О. Гарагонича дало підстави 

зробити висновок, що український художник дотримувався тих самих 

концептуальних підстав образотворення, що були властиві французьким 
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постімпресіоністам XIX – XX століть. На початку 1990-х років центральною темою 

його творчості став узагальнений неоромантичний краєвид-враження. Відхід від 

реалістичного споглядання натури одразу переорієнтував живопис О. Гарагонича у 

бік метафоричних узагальнень. Митець завжди змальовував сюжет з верхньої 

точки огляду, як це робили майстри укійо-е, а за ними французькі постімпресіоністи. 

Також О. Гарагонич послуговувався силуетною концепцією зображення, 

формальним колоритом, орнаментальним принципом репрезентування, 

узагальненими простими формами. 

У пошуках власної живописної лексики уява О. Гарагонича навіть 

випереджала образотворчі технології майбутнього. Розроблений у 1980-ті роки 

авторський стиль сьогодні нагадує візуальну репрезентацію, створену завдяки 

цифровим технологіям графічного дизайну. Зокрема, його засіб різнофактурного 

відтворення листя скупченням точок-мазків або накладання однотипних мазків-

штрихів для імітації вражень про траву нагадують технології, які сьогодні 

використовують у піксельній графіці Photoshop. Сучасний додаток для 

мобільних телефонів Prisma дозволив перетворювати реалістичні фотографічні 

зображення на стилізовані художні образи. Перехід від реального до уявного, що 

розвивався в історії мистецтва століттями, сьогодні здійснюється за 15 секунд. 

У далекі 1980-ті О. Гарагонич покладався на власні емпіричні враження 

[1448]. 2011 року мукачівський пейзажист не користувався комп’ютером, а ходив 

малювати природу з натури (іл. Б 8.3.1–8.3.3) [137]. За концептуальним задумом 

митця колірна форма мала сама по собі визначати художній зміст [1454]. У 

художньому баченні О. Гарагонича розкрився інтегральний зв’язок між 

постімпресіонізмом і дизайном, який століття тому підкреслив Р. Фрай, 

назвавши свою книгу про народження постімпресіонізму «Візія і дизайн» [1216]. 

Проаналізовані твори О. Гарагонича належать до оригінальних взірців 

українського постімпресіонізму доби Незалежності. Самобутній живопис 

мукачівського живописця привертає увагу органічним зв’язком постімпресіонізму та 

дизайну, який раніше не виявлявся так самоочевидно в практиці інших 

представників українського постімпресіонізму. 
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8.4 Націєтворчий постімпресіонізм І. Мельничука 

Активним виразником сучасного українського постімпресіонізму є київський 

живописець І. Мельничук, який народився 17 травня 1969 року в с. Коцюбинчики 

Чортківського району Тернопільської області [1468]. Особливість творчого обдарування 

цього митця полягає в цілісності його концепції, що репрезентує екзотичність 

української нації на тлі масової глобалізації. Вивчення архівних матеріалів 1980–

2000-х років [1464–1479] дає розуміння, що від початку фахового становлення 

майбутній постімпресіоніст навчався в руслі формально-хроматичного 

живопису, що дозволило оминути десятирічні лабіринти пошуків. Упродовж 

1985–1989 років митець здобував освіту в Косівському технікумі народних 

художніх промислів під керівництвом В. Гуменюка [1469], який засвоїв культуру 

хроматичного кольоропису від одесита В. Гегамяна – учня великого 

вірменського постімпресіоніста М. Сар’яна [1468]. 

Позаяк Косівський технікум спеціалізувався на ужитковому мистецтві, у 

навчальних програмах домінували формальні принципи образотворення, а 

композиції створювали на засадах декоративно-площинної стилізації [1474]. 

Хоча студенти працювали переважно в техніці акварелі й гуаші, І. Мельничук 

одразу перейшов до олійних фарб [398]. Великого значення надавали вивченню 

орнаментики та збиранню матеріалів зі стилізації замальовок рослин [1474]. Тож 

під час навчання в Косівському технікумі митець опанував основи хроматичного 

кольоропису, свідченням чого є поліхромний «Автопортрет» (1988, іл. Б 8.4.9), 

створений на четвертому курсі. 

У період 1991–1996 років І. Мельничук навчався на живописному 

факультеті НАОМА в майстерні В. Забашти, який орієнтував студентів на 

традиції хроматичного кольоропису. І. Мельничук згадує, що значну увагу 

приділяли проблемі контрастів, зокрема в програмі домінували контражурні 

постановки, коли натуру ставили проти вікна [399]. В. Забашта знайомив 

студентів із творами імпресіоністів і експресіоністів, не тільки французьких, але 

й угорських, польських і румунських [1468]. Особливу увагу вчитель приділяв 
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вивченню творчості П. Сезанна й А. Матісса, у навчальних програмах 

насамперед орієнтував студентів на українську тематику, розвиваючи в них 

почуття національної пасіонарності [1468]. По завершенні навчання 1996 року 

І. Мельничука запросили на дворічне стажування в асистентуру під 

керівництвом В. Гуріна [1468]. 

Хоча творчі зацікавлення І. Мельничука поширюються на всі жанри, тема 

української природи посідає особливе місце в його творчості. Досвід пленеризму 

увійшов у щоденну практику митця «чорнобильського» літа 1986 року, коли 

на пленер до Косова приїхала група київських студентів разом з викладачем 

В. Бариновою-Кулебою: «Я тоді від щастя літав, жодного дня не пропустив і 

малював разом з ними, супроводжуючи їх у гори на етюди, де також працював 

поруч», – дізнаємося з архівних матеріалів художника [1474]. Про свої перші 

пленери І. Мельничук згадував, що 1987 року В. Гуменюк повіз другокурсників 

на пленер до Одеси, а наступного року запросив його поїхати в товаристві 

А. Гордійчука на тижневий пленер до Кам’янця-Подільського [398]. Працюючи 

разом з досвідченими пейзажистами, І. Мельничук одразу усвідомив стихійну 

специфіку пленеризму. 

Швидкий темп праці навчив живописця мислити лаконічно: швидко 

схоплювати показові барви, характерний силует і географічну специфіку 

місцевості. Малюючи в літню спеку й зимовий холод, митець збагачувався 

враженнями про непередбачливу експресію природної стихії. Утім емпіричні 

враження були лише імпульсом для реалізації творчого потенціалу. Основне 

правило полягало в енергійному опрацюванні свіжих вражень для створення 

уявного образу-метафори. Тобто методи візуалізації були зумовлені процесом 

синтезу. Тому художнє міфотворення стало для І. Мельничука професійною 

необхідністю. 

Усе тривіальне трансформувалося у фантазіях художника до екзотично-

казкових масштабів. Незримий бік реальності та можливість удосконалювати 

довкілля власним творчим поривом підіймали професійний ентузіазм 

І. Мельничука до категорії чародійства. Магічним пензлем живописець 
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перетворював усе буденне й сіре на неповторне, святково-яскраве. На 

прозаїчному українському городі просто серед капусти виростали дивовижні 

мальви фантастичних кольорів («Вечоріє», 2006, іл. Б 8.4.5). І таких 

флуоресцентних відтінків П. Ґоґен не міг побачити в Таїті, бо вони були створені 

в уяві І. Мельничука. У реальному житті не існувало таких речей, яких митець 

не міг би перетворити на щось винятково прекрасне. Ваґнерівське 

світосприйняття «Gesamtkunstwerk», яке дозволяло трансформувати дійсність, 

стало щоденним професійним ритуалом художника. Його інтроспективне вміння 

бачити емпіричний світ у кращому світлі, надавати недосконалому об’єктові 

шанс стати досконалішим прогресувало з роками. 

У пейзажних інтерпретаціях І. Мельничука 2000-х років відтворені не сюжети 

з українською природою, а символічно-емоційне відчуття її національної 

своєрідності (іл. Б 8.4.4–8.4.8). Характерні відтінки червоних, зелених і 

помаранчевих барв, що споконвіку прикрашають народні килими, рушники чи 

писанки, заповнили хроматичний космос живописних композицій 

асоціативними меседжами про українське. Краєвиди-враження, у яких 

акумулювалися уявлення про невисловлений ліризм природних станів, утілилися 

в низці поетичних метафор: «Ранок у саду. Косів» (2001), «Вид на село 

Коцюбинчики» (2002), «Вийшла з хати стара мати...» (2003), «Зацвіли фіалки» 

(2006, іл. Б 8.4.4), «Вечоріє» (2006, іл. Б 8.4.5), «Настрій Карпат» (2007), «По 

дорозі на Писаний Камінь» (2009, іл. Б 8.4.6), «Теплий вечір» (2009, іл. Б 8.4.8), 

«Тиша» (2012), «Сильно-сонячно» (2019). Назви краєвидів свідчать, що митець 

відтворює не природний сценарій, а «настрій» і своє натхнення, що 

проєктуються на полотно вибухом хроматичних асоціацій. 

Серед портретів кінця 1990–2020-го років можна виокремити:«Яблуневий 

спас» (1998, іл. Г. 8.4.12), «Кум» (2000), «Ксеня» (2001), «Пані Кобючка» (2002, 

іл. Б 8.4.10) «Українська Венера» (2003), «Музики з Буківця» (2004, іл. Б 8.5.3), 

«День української хустки. Розмова» (2005), «Замріяна» (2010), «Княгиня» (2013), 

«Гуцулка з масничкою» (2013), «Констянтин» (2016, іл. Б 8.4.11) У згаданих 

портретах основним персонажем, як правило, є звичайний верховинець-гуцул, 
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образ якого типізовано до імперсонального іміджу українського аборигена – 

автентичного носія національних традицій [399]. Неповторною своєрідністю 

вирізняється портрет літнього гуцула, змальованого на тлі яскравих народних 

килимів, який символічно називається «Яблуневий спас» (іл. Б 8.4.12). 

Етнографічна екзотичність набуває в цьому образі природної експресії, 

сприймаючись як символічна максима поняття «українське». Хоча автор 

використовує традиції народного мистецтва як засадничий субфактор 

постімпресіоністичного синтетизму, його інтерпретація виходить далеко за межі 

етнографізму. 

Хроматична динаміка барв органічно збалансована із сецесійною програмою 

присутності орнаменту, що забезпечує синтетичне взаємопроникнення форми 

та кольору, створюючи відчуття синергії. Намальований дідусь одночасно 

символізує Україну – її історію, пам’ять пращурів, урожай, осінь життя, народну 

мудрість. Тобто сугестивний діапазон асоціацій постає безкінечно органічним. 

В образі приваблює передусім підкреслена українська екзотичність, заявлена 

в розмаїтті її компонентів. Вона відчутна в кольорах, динаміці рухів, конфігурації 

форм. У портреті синтезовано враження про традиційно-споконвічне й актуально-

сучасне, позаяк яскраві барви наче розсувають перспективи майбутнього в часі, 

створюючи метафоричний образ українства. 

У постімпресіоністичному досвіді І. Мельничука можна стверджувати не 

про тимчасові тенденційні шукання митця, а про живопис, який в інтерпретаціях 

кольоропису досяг висоти національного звучання. Кожним колірним відтінком, 

мазком пензля автор переконливо втілює ідею самоідентичності української 

культури. У символічному портреті-метафорі «Яблуневий спас» через 

поліхромне багатство насичених барв автор об’єктивував уявлення про найкращі 

риси української нації: її шляхетну велич, непоказну щирість і доброту. У 

практиці І. Мельничука європейські традиції хроматичного колоризму органічно 

синтезувалися зі звичаями українського народного мистецтва та сучасного 

живопису, репрезентуючи інноваційний український стиль. Наприкінці 1990-х 
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років художник досяг професійної зрілості, що полягала в цілісності художнього 

постімпресіоністичного світобачення. 

Значне місце в мистецькій практиці І. Мельничука посідає жанр натюрморту, 

реалізований у низці самобутніх образів: «Вікно моєї майстерні» (1998, 

іл. Б 8.4.13), «Скарби Гуцульщини» (2006), «Натюрморт з цікавим півнем» (2008), 

«Яблуневий Ренесанс» (2016, іл. Б 8.4.14). Як у символічних інтерпретаціях 

О. Новаківського, О. Шатківського й В. Патика, жанр натюрморту слугує 

І. Мельничукові творчим простором для розширення образотворчої міфологеми 

української ідентичності. У цьому жанрі зв’язок з традиціями народного мистецтва 

органічно виявився через залучення до постановок автентичних керамічних глеків 

і килимів, які живописець колекціонує протягом багатьох років [1473]. 

Хроматична архітектоніка натюрмортів, як правило, побудована за принципом 

контрасту основних і взаємодоповняльних барв. Специфічною рисою натюрмортів 

І. Мельничука є масштабність репрезентування. Багатство екзотичних аксесуарів 

ужиткової народної творчості доповнюється маєтністю колірної гами. Тематичний 

діапазон натюрмортів («Церковний натюрморт», «Скарби Гуцульщини», 

«Яблуневий Ренесанс») дає змогу художникові використовувати їх у тематичних 

композиціях. 

У жанрі тематичної картини художника 1990–2000-х років можна виокремити 

низку образів, у яких розкрився щирий ліризм авторської міфології 

І. Мельничука: «Не для мене, а для іншого вона…» (1994), «Колискова для 

Довбуша» (1997, іл. Б 8.4.1), «Дзвінка» (1998, іл. Б 8.4.2), «На все Воля Божа» 

(1998), «Істинне життя, або Спів райських птахів» (1999), «Новина з полонини» 

(2004), «Пастка» (2019). Створюючи художні образи, сучасний живописець 

намагається втілити в сюжеті власні асоціації про глобальні загальнолюдські 

цінності, історичну пам’ять, народні легенди, звичаї, пісні [399]. Символічно-

асоціативне світосприйняття, властиве природі постімпресіонізму, дозволило 

розкрити сугестивний потенціал змісту. Саме в тематичній композиції 

І. Мельничука найпродуктивніше втілилися методи синтезу мистецтв, що дали 

змогу здійснити художню метаморфозу завдяки творчому перетворенню. 
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Безперечною оригінальністю позначений сучасний український міф 

І. Мельничука про існування гуцульських кентаврів [1468]. У власній легенді, 

що реалізувалася в художньому задумі «Колискова для Довбуша» (іл. Б 8.4.1), 

художник синтезував образи давньогрецької міфології – кентаврів з типажами 

українських гуцулів. Так народжується сучасний український фольклор. Отже, у 

сюжеті зображені гуцульські кентаври, звичайно, у відповідному одязі. «Кожної 

ночі [гуцульські кентаври] викрадали маленького Довбуша і приносили на Чорну 

гору, на своє чільне місце біля дзвона. Грали вони йому мелодію на скрипці, 

звуком якої налаштовували душу маленького Довбуша на істинний шлях і 

вірність своєму народові», – читаємо авторський коментар про сюжет згаданої 

картини [1468]. У казковому задумі І. Мельничука присутні мотиви вигаданої 

історико-культурної події, що компенсуються художнім «перетворенням» 

завдяки фантазії І. Мельничука. Описаний приклад міфотворення демонструє як 

практично застосовують технологію «Gesamtkunstwerk», з її характерними 

«перетворювальними» надможливостями [67, с. 237]. Сам по собі казковий 

формат репрезентації, у якому неможливо провести чітку межу між реальним і 

вигаданим, є ключовою прикметою символічного світогляду, реалізованого у 

форматі сучасного постімпресіоністичного вислову. 

Серед оригінальних тематичних образів можна виокремити картину 

«Дзвінка» (іл. Б 8.4.2). У сюжеті інтерпретовано українську народну легенду про 

те, як Довбуш викрав Дзвінку під час весілля і завіз її в гори. Щоби підкреслити 

значення події, живописець символічно зобразив Довбуша у весільному одязі 

[1468]. Двоє білих коней стоять обабіч його фігури, символізуючи, за висловом 

автора, «крила долі», що звела легендарного героя з чарівною подругою. Події 

цього сучасного фольклорного сюжету розвиваються за власним сценарієм-

інтерпретацією, придуманою художником. За теорією П. Богатирьова, завдяки 

«репродуктивному відновленню» з уяви відбувається постійне оновлення та 

збагачення національних традицій [55, с. 394–395]. Творча фантазія 

І. Мельничука стає каталізатором його постімпресіоністичного синтетизму. 

Позаяк процес міфотворення споконвічно використовували у фольклорі, його 
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технологія динамічно адаптувалася в практиці постімпресіоністів. Народні 

легенди про дівчину Світанку вплинули на інтерпретацію образу нареченої 

А. Коцки. Міфологічні уявлення про богиню Флору позначилися на образі 

«Травень» Т. Яблонської. Трансформаційні технології міфотворення 

споконвічно доступні народним майстрам, бо це вроджений феномен людської 

уяви. Тому художники щоденно інтуїтивно користуються засобами синтетичної 

візуалізації. 

На виняткову увагу заслуговує метафоричний образ «Істина життя, або 

Спів райських птахів» (1999), творчий задум якого І. Мельничук виношував 

віддавна, з першого курсу НАОМА [399]. Знаковий для символічного 

світобачення сюжет про життя і смерть, що магнетизував уяву піонерів доби 

модерну, зокрема П. Ґоґена, В. ван Ґоґа, Ґ. Клімта, Ф. Кричевського й 

О. Новаківського, сучасний український постімпресіоніст інтерпретував як 

глобальну художню ідею сутності буття. Як свідчив І. Мельничук, кілька років 

він розробляв варіанти композиції, однак збагнув, як утілити художній задум 

твору лише під час похорону діда Михайла в рідному селі [1468]. 

Побачивши домовину, яку в селі І. Мельничука традиційно оздоблювали 

кольоровими капами з квітами, художник збагнув алегоричний зв’язок між труною 

та символом колиски-човна, що прямує у вічність, одночасно слугуючи кінцем 

і початком людського життя [399]. Як згадував митець, саме в ці хвилини до 

нього зійшло одкровення про вирішення картини [398]. Сугестивний образ життя 

і смерті художник утілив у масштабній фронтальній композиції гуртового 

портрета, коли родина померлого й односельчани схилилися в єдиному пориві 

над труною. 

На першому плані, прямо на нижньому краю полотна змальовано яскраву 

труну, оббиту червоною й золотою тканинами з візерунками. У такому 

стверджувальному акорді барв символ смерті не сприймається драматично. 

Яскравий композиційний акцент протиставляється чорній монохромній зоні 

другого плану, де змальовано односельців у вигляді живої непохитної «гори». 

Монолітний образ селян зображено на тлі церковного інтер’єру, що замикає 
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простір третього плану. Група згуртованих людей сприймається як цільний 

організм – символ народу та нації. Тобто наприкінці 1990-х років І. Мельничук 

збагнув, як користуватися засобами художньої глобалізації. Силует чорної «гори» 

селян символізує тимчасове життя, а яскраві кольори труни й церковного 

інтер’єру – буття духовного, вічного. Під час цієї роботи І. Мельничук прийшов 

до розуміння феномену смерті як початку вічного буття. 

Вивчення постімпресіоністичної творчості І. Мельничука 1980-х – 2020-го 

років показало, що творчі уявлення відомого художника формувалися суголосно 

з традиціями формального хроматичного колоризму, що органічно 

синтезувалися з традиціями українського фольклору та народного мистецтва. 

Формуванню цілісного постімпресіоністичного світогляду сприяло навчання у 

видатних українських живописців В. Гуменюка та В. Забашти, які були 

симпатиками паризької школи. Сьогодні свій творчий досвід І. Мельничук 

передає учням, викладаючи від 1999 року на кафедрі живопису НАОМА [1468]. 

У роки нового міленіуму живопис І. Мельничука отримав суспільне визнання. 

Його твори прикрашають українські експозиції сучасних мистецьких проєктів і 

експонуються за межами України. Високу фахову професійність митця засвідчує 

факт, що його періодично запрошують працювати в Китаї. Бібліографія митця 

нараховує понад 50 публікацій, що, як правило, ілюстровані його картинами 

[1464, 1466–1467; 1475–1479]. Проаналізовані твори І. Мельничука належать до 

визначних взірців сучасного українського постімпресіонізму. 

Висновки до розділу 8 

Проаналізувавши творчість українських послідовників постімпресіонізму 

зламу XX – XXI століть, ми дійшли висновку, що традиції формального 

хроматичного колоризму, упроваджені в образотворчу практику піонерами 

українського модерну впродовж першої чверті XX століття, були успадковані та 

поглиблені на новому історичному етапі. При цьому ірраціонально-

ідеалістичний ракурс репрезентації фактично залишився незмінним, 

збагатившись самобутністю авторських інтерпретацій. У творчому досвіді 
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В. Патика традиції паризького колоризму були засвоєні під враженням його 

старшого наставника Р. Сельського. Живопис В. Патика демонструє класичні 

уявлення про можливості постімпресіонізму, в яких природа інтерпретується 

через ідеалізоване символічне світобачення. Створені львівським 

постімпресіоністом образи-метафори, безперечно, належать до шедеврів 

сучасного українського постімпресіонізму межі XX – XXI століть. У практику 

В. Микити рефлексії сезаннізму перейшли від учителя А. Ерделі й органічно 

засвоїлися в європеїзованій атмосфері ужгородського мистецького середовища. 

Географічна близькість ужгородських митців до культурних здобутків 

європейських держав позитивно позначилася на розвитку українського 

живопису XX століття, забезпечивши сучасне ставлення до кольору. Тенденція 

сезаннізму у творчій практиці В. Микити має етапне значення, позаяк 

фронтально інтереси митця перебувають під гравітацією символізму. Сам факт 

наслідування формальних засад постімпресіонізму вельми важливий для 

усвідомлення послідовно-спадкоємного характеру національних традицій і в 

загальноукраїнському, і в локально-реґіональному масштабі. У прогресивному 

ужгородському середовищі сформувався О. Гарагонич, який звернувся до 

живопису під враженням від масштабного таланту Й. Бокшая. Розробляючи 

власний живописний стиль, О. Гарагонич типізував візуальний імідж 

найхарактерніших елементів краєвиду, що випереджало візуальні технології 

сучасного графічного дизайну. У творчості О. Гарагонича розкрився 

формальний потенціал постімпресіонізму, що зближував його штучну природу з 

дизайном. У практику І. Мельничука традиції паризького колоризму перейшли 

від В. Гуменюка та В. Забашти. Постімпресіоністична тематика І. Мельничука 

демонструє репродуктивне оновлення українських традицій на сучасному етапі, 

що стверджуються в процесі авторського постімпресіоністичного синтетизму. 

Проаналізовані живописні твори В. Патика, В. Микити, О. Гарагонича та І. 

Мельничука репрезентують самобутнє явище українського постімпресіонізму 

межі XX – XXI століть. 
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ВИСНОВКИ 

Вивчення фахової літератури, архівних матеріалів, світових музейних і 

приватних колекцій дали змогу зробити певні узагальнення та сформулювати 

такі теоретичні положення щодо постімпресіоністичної парадигми, її поширення 

та розвитку в художній практиці України ХХ – початку ХХІ ст. 

1. Результати проведеного аналізу широкого кола мистецтвознавчої 

літератури свідчать про відсутність у вітчизняному науковому дискурсі 

напрацювань у галузі українського постімпресіонізму. Встановлено, що 

творчість його представників зазвичай подавали в контексті інших художніх 

течій. Зміні дослідницької парадигми завадило недостатнє теоретичне 

опрацювання первинного матеріалу, а саме – формальних ознак французького 

постімпресіонізму, що свідчать про новий тип художнього осмислення форми, 

простору, кольору та дозволяють поєднувати під цією назвою творчість різних 

за художніми прийомами майстрів. Умовність терміна «постімпресіонізм», 

сформульованого за хронологічним принципом, спричинила розмаїття його 

тлумачень. Тому потребують наукового опрацювання і саме явище 

постімпресіонізму в Україні, і принципи його формотворення. 

2. З’ясовано, що потребу в новому постімпресіоністичному живописі 

актуалізувало утвердження суб’єктивно-ірраціональних ідей останньої чверті XIX 

– початку XX ст., що постали внаслідок вичерпаності доктрин позитивізму й 

натуралізму. Ірраціональне розуміння мистецтва органічно розвинулося в 

процесі поширення японізму в європейській культурі в середині XIX ст. 

Девальвація позитивізму спричинила зародження ірраціональних 

антиакадемічних тенденцій у французькому образотворчому мистецтві межі XIX 

– XX ст. і звернення до художнього досвіду інших культур, зокрема Сходу. Отже, 

загальноприйнята в Європі традиція дзеркального імітування об’єкта 

зображення історично себе вичерпала в середині 1880-х рр., отримавши 

postfactum скептичну дефініцію «натуралізм». Як це не парадоксально, саме 

інтроспективне сприймання, властиве східним цивілізаціям, що зародилося на 
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підґрунті ірраціонально-казкового міфотворення, стало поштовхом для розвитку 

формалізму в європейському образотворчому мистецтві XX ст. 

У дисертації обґрунтовано, що феномен постімпресіонізму сформувався як 

результат синтезу трьох концептів: японізму, імпресіонізму, символізму: що 

забезпечило нерозривну тринітарну синергію постімпресіоністичного 

синтетизму. Позаяк об’єднавчим лейтмотивом постімпресіонізму були художні 

ідеї, а не категорії зовнішньої впізнаваності, це зумовило візуальну 

неоднорідність образотворчої рефлексії та відсутність єдиного живописного 

стилю. 

3. За історичних обставин безпосередньої залежності національної культури 

від наслідків геополітичних чинників складно переоцінити значення українських 

пасіонаріїв, чия творча й громадська діяльність сприяла імплементації актуального 

міжнародного досвіду, що згодом абсорбувався задля ствердження власної 

етнічної ідентичності. О. Мурашко, А. Маневич, Ф. Кричевський, 

О. Новаківський, І. Северин, М. Бурачек, А. Ерделі належать до плеяди 

мистецьких реформаторів світового масштабу, які на початку XX ст. спрямували 

вектор тогочасного українського живопису в річище європейських процесів. 

Встановлено, що в українському мистецтві XX ст. виразно виокремлюються 

три ґенерації українських інспіраторів традицій постімпресіоністичного 

живопису: 

– початок 1900-х – середина 1930-х рр.: піонери українського модерну 

О. Мурашко, А. Маневич, Ф. Кричевський, О. Новаківський, І. Северин, 

М. Бурачек, А. Ерделі; 

– кінець 1950-х – 1980-ті: послідовники постімпресіоністичних традицій 

радянської доби Р. Сельський, О. Шатківський, Е. Контратович, Г. Глюк, 

А. Коцка, Т. Яблонська; 

– 1990-ті: репрезентанти українського постімпресіонізму доби 

Незалежності, постімпресіоністична зорієнтованість яких була закладена в 1980-

х і утверджувалася упродовж 1990-х рр. – В. Патик, В. Микита, О. Гарагонич, 

І. Мельничук. 
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4. У дисертації показано, що українські митці, навчаючись у провідних 

художніх центрах Європи, долучалися до актуальних мистецьких дискусій, 

художніх експериментів і новацій та нових освітніх стандартів. У цьому 

контексті вперше опубліковані архівні світлини документів про освіту 

О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека в Краківській академії мистецтв, що 

виправляють помилкові твердження про терміни та документальну реєстрацію 

їхнього навчання у вигляді посеместрових свідоцтв, які виконували функцію 

залікових книжок, а не дипломів про завершення вищої освіти. Захоплення 

японським мистецтвом, що стало одним з провідних трендів художньої культури 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст., не оминуло українських митців. 

Опанування та переосмислення прийомів японського мистецтва відбувалося 

двома шляхами: через безпосереднє ознайомлення з художніми творами та 

опосередковано – через трансформований європейськими митцями японський 

художній досвід, що отримав визначення «японізм». На основі вивчення 

мистецької спадщини О. Мурашка, О. Новаківського, І. Северина, М. Бурачека 

та Ф. Кричевського, де простежуються прямі або опосередковані рефлексії 

японізму, встановлено, що цей етап став поворотним у їхній творчості, 

виявившись перехідною фазою від натуралізму до формалізму. 

Доведено, що явище японізму українські митці засвоювали по-різному, 

розкриваючи безмежні можливості його адаптування до зовнішньоєвропейських 

інтервенцій. В умовах роз’єднаності українських земель зусилля кращих 

представників української культури консолідувалися довкола ідеї незалежного 

образотворчого мистецтва України. Етнографічний аспект укійо-е підкреслював 

національну приналежність асоціативно-символічними засобами. Японізм 

виявився тим концептуальним орієнтиром, який показав європейським та, 

зокрема, українським митцям, шлях до розроблення власного національного 

стилю. Ознайомлення з формальними засадами японізму дало змогу українським 

художникам змінити тематичний репертуар і підняти візуальні стандарти 

національного мистецтва до актуального міжнародного рівня. Яскраво 

репрезентують цю тенденцію твори «Жінка в кімоно» (1910) О. Новаківського, 
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«Розквітла яблуня» (1910) І. Северина, «Портрет Л. Я. Старицької на золотому 

тлі» (1914) Ф. Кричевського, «Розквітла яблуня» (кінець 1930-х) М. Бурачека. 

Встановлено, що ознайомлення з новими європейськими тенденціями 

модерну відбувалося на різних національних територіях, тому українські митці 

сприймали поширені закономірності через реґіональні моделі. Дослідження 

засвідчило, що, формуючись у розмаїтих мистецьких центрах Європи, речники 

української культури ввібрали весь спектр живописних тенденцій і неповторність 

інтерпретацій багатонаціональних шкіл модерну: ар нуво, сецесіону, юґендстилю, 

стилю ліберті, іспанського та молодопольського модерну. Зокрема, на 

паризькому підґрунті О. Мурашко, Ф. Кричевський, А. Маневич і А. Ерделі 

осягнули специфіку формального хроматичного живопису ар нуво. 

О. Новаківський, І. Северин і М. Бурачек сприйняли засади площинно-декоративної 

стилізації укійо-е, перебуваючи в краківському молодопольському мистецькому 

середовищі. Естетика орнаментально-символічної сецесії увійшла в досвід 

А. Маневича в Мюнхені, а в практику Ф. Кричевського – у Відні, що зробило 

їхній живописний стиль своєрідним і неповторним. Ідеї символізму 

Ф. Кричевський сприйняв у контексті віденських реформ Ґ. Клімта, а 

О. Новаківський – на підґрунті прогресивних ідей Молодої Польщі, через 

творчість Л. Вичулковського. У практиці І. Северина відлуння символізму 

позначилося через резонанси італійського стилю ліберті. 

5. З’ясовано, що українські адепти модерну не мали можливості осягнути 

послідовно всі хронологічні етапи понад 50-річного європейського досвіду 1860–

1914 р. З усіма новими тенденціями модерну українські художники знайомилися 

одночасно в період 1900–1914 рр. під час навчання поза Україною, коли вони 

переймали досвід від авторитетних представників новітніх європейських течій. 

Доведено, що О. Новаківський та О. Шатківський безпосередньо успадкували 

знання від Л. Вичулковського, І. Северин і М. Бурачек – від Я. Станіславського, 

Л. Вичулковського, Ю. Мегоффера. В окремих випадках, як, наприклад, у 

практиці О. Мурашка й Ф. Кричевського, первинний досвід, набутий від 

російських учителів І. Рєпіна та В. Сєрова, був потім удосконалений шляхом 
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самоосвіти при вивченні живопису європейських митців (французьких 

імпресіоністів і постімпресіоністів: Е. Мане, О. Ренуара, В. ван Ґоґа, П. Сезанна, 

А. де Тулуз-Лотрека, П. Ґоґена; представників іспанського модерну І. Сулоаги й 

Е. Анґлади; піонера віденської сецесії Ґ. Клімта; представників угорського 

імпресіонізму, постімпресіонізму та сезаннізму: І. Перлмуттера, Й. Кошти, 

А. Феньєша, Й. Ріппл-Ронаі, А. Шйонбергера, Б. Кадара, Б. Уітца, В. Перлротта 

Чаби, І. Соботки, Й. Немеша Ламперта, Я. Надь Балога; представника чеського 

сезаннізму В. Шпали). 

Творчий досвід піонерів українського постімпресіонізму заклав 

проєвропейські традиції в українське мистецтво ХХ ст. Навички 

О. Новаківського поширилися в колі його учнів-«анумівців»; європейську 

зорієнтованість А. Ерделі успадкували Е. Контратович, А. Коцка й В. Микита. 

Художні принципи Р. Сельського, засвоєні від О. Новаківського та 

Ю. Панкевича, перейшли до В. Патика. Мистецькі підходи Ф. Кричевського 

засвоїла у своїй практиці Т. Яблонська, прийоми В. Гуменюка та В. Забашти 

простежуємо у творчості І. Мельничука. Таким чином сформувалася усталена 

традиція постімпресіоністичного живопису, яку успадковували учні від своїх 

наставників упродовж століття. 

6. У дисертації наголошується, що українські послідовники 

постімпресіонізму працювали в умовах соціального колапсу революцій і воєн 

XX ст. Хронічний політичний тиск і більшовицька цензура значно звужували 

межі творчої реалізації українських живописців. Передусім це позначилося на 

сюжетному репертуарі, який доводилося коригувати відповідно до вимог 

радянського режиму. Водночас наявні політичні обмеження інспірували 

розвиток алегоричної мови, підживлюючи в такий спосіб міфопоетичне 

підґрунтя постімпресіонізму, живописні традиції якого синтезувалися з 

тематичним репертуаром соцреалізму. Зазначена тенденція виразно 

представлена у творчості А. Коцки: алегорія лицарства в образах 

прикордонників («Відмінники служби», 1974), символ української нації в сюжеті 

(«Хай живе возз’єднання», 1975). Синтез соцреалістичної фабули з 
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метафоричними ідеями постімпресіонізму присутній у творчості Т. Яблонської 

(«Травень», 1965). 

Встановлено, що впродовж усього XX ст. за несприятливих історичних 

обставин засилля соцреалізму відбувався прихований процес європеїзації 

українського мистецтва. Замасковані за радянськими сюжетами, традиції 

хроматичного формалізму продовжували розвиватися у творчості українських 

живописців. Виявлено, що основними перешкодами, що нівелювали 

багаторічний героїчний поступ українських митців, виявилися повна відсутність 

незаанґажованої критики й тенденція розглядати національне українське 

мистецтво відокремлено від європейського. Політична ізоляція країни, 

ідеологічне тавро на посткласичних течіях «буржуазного мистецтва» зумовили 

інформаційну обмеженість учасників українського художнього процесу. 

7. З’ясовано, що до кінця XX ст. здобутки західноєвропейського живопису 

поширювалися на теренах України не в суспільній площині, а завдяки 

індивідуальним ініціативам художників-подвижників. Як показало дослідження, 

творчий шлях кожного українського живописця до метафоричної мови 

постімпресіонізму був неповторним і втілився в образах самобутніх героїв, 

казкових краєвидів, святкових сюжетів. Утім для українських художніх пошуків 

ХХ ст. у цій парадигмі властиве тяжіння до традицій народного українського 

мистецтва як домінантного чинника постімпресіоністичного синтезу мистецтв. 

Другою іманентною властивістю постімпресіоністичних пошуків є 

тенденція до ідеалізацій: людини, природи, країни, почуттів. Ця риса є 

специфічною для соціально-утопічної природи постімпресіонізму. Бажання 

покращити власним мистецтвом недосконалу реальність у поєднанні з відчуттям 

особистої відповідальності перед суспільством – ось ті світоглядні мотивації, що 

надихали на створення і утвердження постімпресіоністичних пошуків в 

українському живописі радянського періоду 1950–1990 р. 

8. Відмінністю українського постімпресіонізму від паризького 1890–1900-х 

рр. є його зорієнтованість на народну тему та утвердження національної 

специфіки, якої не було в полінаціональному французькому постімпресіонізмі. 
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Піонери українського модерну та їхні учні-наступники власним талантом, а нерідко 

й життям компенсували соціокультурну прірву провінційності, що історично 

утворилася між Україною та цивілізованим світом. Вивчення індивідуальних 

мистецьких практик представників українського постімпресіонізму доводить 

повноцінну історичну приналежність українського живопису XX ст. до світової 

культурної спільноти. Встановлено, що український постімпресіонізм утверджує 

етнічну самобутність вітчизняної культури, активізуючи націєтворчі дезидерати 

української соборності на тлі масової глобалізації XXI ст. Наступні дослідження 

можуть розвиватися в таких напрямах: поширення постімпресіоністичних 

традицій у практиці монументального мистецтва; український постімпресіонізм 

у художній пропедевтиці й візіях сучасних митців. 
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композиции от 10.03.1968. Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. Спр. 4. Особова 

справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. Арк. 26. 

1305. Заявление Яблонской Т. Н. ректору КГХИ тов. Бородаю В. З. об участии в 

конкурсе на замещение вакантной должности руководителя каф. композиции 

от 12.05.1966. Рукопис, [з автографом]. Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. Спр. 4. 

Особова справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. Арк. 17. 

1306. Заявление Яблонской Т. Н. об освобождении с занимаемой должности в связи 

с уходом на пенсию от 27.06.1973. Рукопис. Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. 

Спр. 4. Особова справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. 

Арк. 28. 

1307. Личный листок Яблонской Т. Н. Машинопис. Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. 

Спр. 4. Особова справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. 

Арк. 2–3. 

1308. Наказ № 128 по КДХІ про призначення Нар. худож. УССР, чл.-кор. АХ СРСР 

доц. Яблонської Т. Н. зав. кафедрою композиції з відповідним навантаженням 

з живопису та композиції від 14.05.1966. Машинопис. Архів НАОМА. Ф. Р-622. 

Оп. 4. Спр. 4. Особова справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–

01.07.1973. Арк. 18. 

1309. Приказ № 32 Главного Управления учебных заведений Комитета по делам при 
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Совете Министров СССР от 23.01.1950. Машинопис, копія. Архів НАОМА. Ф. 

Р-622. Оп. 4. Спр. 4. Особова справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–

01.07.1973. Арк.20. 

1310. Ректору Киевского государственного художественного института. Заявление 

Яблонской Т. Н. на замещение вакантной должности профессора 

каф.композиции от 10.05.1966. Рукопис, [з автографом]. Архів НАОМА. Ф. Р-

622. Оп. 4. Спр. 4. Особова справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–

01.07.1973. Арк. 1. 

1311. Список основных произведений художника Яблонской Т. Н. 1945–1964-х гг. 

Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. Спр. 4. Особова справа Яблонської Тетяни 

Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. Арк. 13–16. 

1312. Удостоверение члена-корреспондента Академии художеств СССР 

[Яблонской Т. Н.] № 64 от 01.02.1959. Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. Спр. 4. 

Особова справа Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. Арк. 7. 

1313. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 24.11.1960 про присвоєння 

[Яблонській Т. Н.] звання Народного художника УРСР. Протокол № 18 від 

26.11.1960. Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. Спр. 4. Особова справа Яблонської 

Тетяни Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. Арк. 8. 

1314. Характеристика на зав. кафедрой КГХИ проф. Яблонскую Т. Н. Машинопис. 

Характеристика утверждена на заседании партбюро института. Протокол № 

23 от 23.06.1971. Архів НАОМА. Ф. Р-622. Оп. 4. Спр. 4. Особова справа 

Яблонської Тетяни Нилівни. 14.05.1966–01.07.1973. Арк. 11–12. 

Архів фондової документації Національного художнього музею України (АФД 

НХМУ), м. Київ 

1315. Книга вступу музейних предметів основного фонду на постійне збереження № 

2 (30 берез. 1947 – 23 груд. 1951). АФД НХМУ. Ф. 2. Книга: ДМУОМ. Оп. 1. 

Спр. № 1/212. 

1316. Акты поступления экспонатов постоянного хранения № 7/247. 1959 р. АФД 

НХМУ. Ф. 2. Книга: ДМУОМ. Оп. 1. Од. зб. 742. 45 арк. 
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1317. Акт № 271/25 Міністерства культури УРСР від 23.12.1959. АФД НХМУ. Ф. 2. 

Книга: ДМУОМ. Оп. 1. Арк. 43. 

1318. Акти надходження експонатів постійного зберігання № 7/365. 1969. АФД 

НХМУ. Ф. 2. Книга: ДМУОМ. Оп. 1. Од. зб. 1167. 81 арк. 

1319. Акт № 57 Міністерства культури УРСР від 18.12.1969. АФД НХМУ. Ф. 2. 

Книга: ДМУОМ. Оп. 1. Арк. 79. 

1320. Акти надходження експонатів постійного зберігання № 7/428. 17.02.1972–

07.12.1972. АФД НХМУ. Ф. 2. Книга: ДМУОМ. Оп. 1. Од. зб. 1317. 92 арк. 

1321. Акт прийому-здачі № 52 від 07.12.1972. Гелен Маневич-Честер передала в дар 

ДМУОМ 48 творів А. Маневича. Рукопис. АФД НХМУ. Ф. 2. Книга: ДМУОМ. 

Оп. 1. Од. зб. 1317. Арк. 1. 

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Архівні 

НФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України), м. Київ 

1322. Експозиція Ф. Кричевського на виставці у Педагогічному музеї 22 листоп. 

1917 р. 2 світлини. Архівні НФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Ф. 

14-9. Од. зб. 662. Арк. 63. 

1323. Засновники УДАМ. Світлина. Архівні НФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 

України. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 68. 

1324. Ф. Кричевський в експозиції на виставці у Педагогічному музеї 22 листоп. 

1917 р. Фрагмент світлини. Архівні НФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 

України. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 68. 

Документально-архівний фонд Національного художнього музею України 

(ДАФ НХМУ), м. Київ 

1325. Автобіографія О. Мурашка, [не раніше 1909 р. + чернетка]. ДАФ НХМУ. Ф. 12 

(Архів О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1. 
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1326. Диплом О. Мурашка про Вищу художню освіту при ІАМ від 15 груд. 1900 р., 

Санкт-Петербург. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 4. 

Арк. 1. 

1327. [Про виставки О. Мурашка в Німеччині]. 1909–1910 рр. Газетні вирізки, нім. 

мовою. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 81-б. Арк 1–

2. 

1328. Навчальна програма і устав студії О Мурашка. Світлина. ДАФ НХМУ. Ф. 12 

(Архів О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 91. Арк. 1. 

1329. О. Мурашко. 1892 р. Світлина. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів О. О. Мурашка). Оп. 

1. Од. зб. 127. Арк. 1. 

1330. Учні І. Рєпіна в ІАМ 1898–1900 рр. Світлина. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів 

О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 129. Арк. 1. 

1331. О. Мурашко. 1910 р. Світлина. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів О. О. Мурашка). Оп. 

1. Од. зб. 133. Арк. 1. 

1332. Київська майстерня О. Мурашка по вул. Малій Житомирській. 1911 р. 

Світлина. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 135-б. Арк. 

1. 

1333. Майстерня О. Мурашка в Київському художньому училищі. 27.03.1910. 

Світлина. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 136. Арк. 1. 

1334. О. Мурашко серед учнів КХУ. 1811–1912 рр. навчання. Світлина. ДАФ НХМУ. 

Ф. 12 (Архів О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 137. Арк. 1. 

1335. Роботи учнів О. Мурашка. 1913 р. навчання. ДАФ НХМУ. Ф. 12 (Архів 

О. О. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 171. Арк. 1. 

1336. Щоденник М. І. Мурашка. Рукопис. ДАФ НХМУ. Ф. 17 (Архів М. І. Мурашка). 

Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 124. 

1337. О. Мурашко на пленері. Світлина з «Щоденника» М. І. Мурашка. ДАФ НХМУ. 

Ф. 17 (Архів М. І. Мурашка). Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 175. 

1338. Мурашко О. Карусель. 1905–1906. Полотно на картоні, олія. 40 × 40,5 см. 

Інвентар. картка КП 8166. Ж 13 47. ДАФ НХМУ. 1 арк. 
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1339. Відпускний квиток, виданий А. Маневичу Київським художнім училищем. 

10.01.1905. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. 

зб. 1. Арк.1. 

1340. Свідоцтво, видане А. Маневичу Київським художнім училищем від 

18.05.1905. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. 

зб. 1. Арк. 1. 

1341. Свідоцтво, видане А. Маневичу Академією мистецтв у Мюнхені за один 

семестр 1905–1906 навч. року (нім. мовою). 1906. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 

28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 1. 

1342. Афіша персональної виставки А. Маневича в Київському міському музеї в 

1909 р. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 4. 

Арк. 1. 

1343. Почесний квиток на відвідування виставки картин А. Маневича в Київському 

міському музеї в 1909 році. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 1. 

1344. Каталог персональної виставки в Київському міському музеї в 1909 р. 

Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 7. Арк. 1. 

1345. Художественные выставки в Киеве : [2 заметки]. Киевские вести. 1909. Дек. 

Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 8. Арк. 1–

2. 

1346. Яновський Б. Кілька слів про виставку художника Маневича. Киевская мысль. 

1909. 25 дек. (№ 355). 4 репрод картин. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 10. Арк. 1. 

1347. Фрагменти заміток з газети «Киевская мысль» за січень 1910 р. Фотокопія. 

ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 11. Арк. 1. 

1348. Стаття «Виставка картин А. Маневича» 1910 р. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 12. Арк. 1–2. 

1349. Статті Кузьміна Є. «Виставка картин А. Маневича» і «На виставці картин 

художника Маневича» 1910 р. Фотокопії. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 13. Арк. 1. 
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1350. Стаття Бурданова Г. «Виставка картин А. Маневича» 1910 р. Фотокопія. ДАФ 

НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 14. Арк. 1. 

1351. Замітка про виставку А. Маневича в Києві та репрод. картин «Бульвар» і 

«Верба» з журн. «Искусство и печатное дело». Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 15. Арк. 1. 

1352. Маневич А. Моя батьківщина. Репрод. картини. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 16. Арк. 1–4. 

1353. Афіша виставки картин А. Маневича в галереї Дюран-Роеля в Парижі (лют.–

берез. 1913 р.). Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. 

Од. зб. 17. Арк. 1. 

1354. Каталог паризької виставки А. Маневича. 1913 р. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 

28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 18. 16 арк. 

1355. Нотатки про виставку А. Маневича в Парижі 1913 р. у французьких, 

американських, російських газетах. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича).Оп. 1. Од. зб. 19. Арк. 1–3. 

1356. Фрагмент статті про виставку А. Маневича в Парижі з 2 репрод. Черв. 1913 р. 

ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 20. Арк. 1–2. 

1357. Луначарський А. Русский (артист?) в Париже. Киевская мысль. 1913. Март. 

ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 22. Арк. 1. 

1358. Звернення редакції паризького біографічного словника до А. Маневича після 

паризької виставки 1913 р. з проханням дозволити надрукувати про нього 

біографічну довідку в «Parisetraunger». 11.03.1913. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 

28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 23. Арк. 1. 

1359. Афіша виставки картин та етюдів А. Маневича в Петрограді. Ксерокопія. ДАФ 

НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 24. Арк. 1. 

1360. Каталог виставки А. Маневича в Петрограді 1916 р. Друк. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 25. Арк. 1–6. 

1361. Стаття Соломонова М. «По мастерским художников. Абрам Маневич» в 

издании «Журнал журналов». Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 27. Арк. 1. 



577 
 

1362. Браз Б. Певец своей родины. Всемирная панорама. 1916. 12 янв. (№ 350) ; 

[Замітка про майбутню виставку А. Маневича в Петрограді]. Журнал-копейка. 

Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 28. Арк. 

1. 

1363. Лопатін Б. Маневич А. А. Сонце Росії. 1916. 4 січ. Ксерокопія.ДАФ НХМУ. Ф. 

28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 29. Арк. 1. 

1364. Масаинов А. Маневич. День. 1916. 16 січ.; На виставці А. Маневича. День. 

1916. 22 січ. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. 

зб. 30. Арк. 1. 

1365. [Сім заміток з петроградських газет, присвячених відкриттю виставки 

А. Маневича]. Бюро Н. Добычиной. 1916. 23 янв. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 

28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 31. Арк. 1. 

1366. Шебуев Н. Впечатление : [ст. посвящена творчеству А. Маневича]. Обозрение 

театра. 1961. 27 янв.; На виставке А. Маневича : [две заметки]. День. 1916. 28 

янв. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 32. 

Арк. 1–3. 

1367. Влагин М. [Статья]. Лукоморье. 1916. 30 янв. Ксерокопія, [з автографом].ДАФ 

НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 33. Арк. 1. 

1368. Маневич : [газетна стаття]. Голос. 1916. 31 січ. Ксерокопія, [з автографом].ДАФ 

НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 35. Арк. 1. 

1369. [Статья о выставке А. Маневича в Петрограде]. Еврейская неделя. 1916. 

14 нояб.; [Заметка о выставке А. Маневича]. Биржевые ведомости : 

газета.1916. 14 февр.; [Заметка о выставке А. Маневича]. Речь : газета. 1916. 

16 февр. Ксерокопії. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 

38. Арк. 1. 

1370. Заславський Д. Виставка А. Маневича. Киевская мысль. 1916. 

26 февр.Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 

40. Арк. 1–4. 

1371. Каталог выставки А. Маневича в Москве. 1916. Друк. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича).Оп. 1. Од. зб. 42. 3 арк. 
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1372. [Заметка в газете]. Утро России. 1916. 19 марта; [Объявление в газете]. 

Русское слово. 1916. 19 марта.Ксерокопії. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 43. Арк. 1. 

1373. Абрам Маневич : [ст. в газете о выставке А. Маневича в Москве]. Еврейская 

жизнь. 1916. 27 марта. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). 

Оп. 1. Од. зб. 47. Арк. 1. 

1374. По выставкам : [ст. в газете]. Русские ведомости. 1916. 29 марта, 30 марта. 

Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 48. Арк. 

1. 

1375. Никольский В. Выставка А. Маневича. Русское слово. 1916. 6 апр. Ксерокопія. 

ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 49. Арк. 1. 

1376. [Заметка о закрытии выставки А.Маневича в Москве]. Время. 1916. 20 апр. 

Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 51. Арк. 

1. 

1377. Сын «черты» : [ст. о выст. произведений А. Маневича в Москве в 1916 г.]. 

Новый путь : еженедельник. 1916. 1 мая. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 52. Арк. 1. 

1378. Каталог 24-ой периодической выставки «Московского общества любителей 

художеств» [на якій з 1905 р. експонувалися твори А. Маневича]. Ксерокопія. 

ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 53. Арк. 1. 

1379. Фрагменти статей Є. Кузьмина. 01.12.1908. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 55. Арк. 1. 

1380. Афіша 1-ої виставки редакції журнала «В мире искусств». Київ. 1908, [на якій 

експонувалися картини А. Маневича]. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 56. Арк. 1. 

1381. Чеговец В. На выставке киевских художников. Киевская мысль. 1913. 11 дек.; 

6-ая выставка картин киевских художников. Киевлянин. 1913. 18 дек. 

[згадуються картини А. Маневича]. Ксерокопії. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 58. Арк. 1–2. 
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1382. [Заметки о выставке картин «Киевского союза художников»]. Пятигорское 

эхо. 1915. 1 июня. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 

1. Од. зб. 58. Арк. 1. 

1383. Каталог выставки в Люксембургском музее, Париж. 1924. Ксерокопія. ДАФ 

НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). 2-а. Оп. 1. Од. зб. 61. Арк. 1. [В кат. 

представлены произведения Н. Альтмана, А. Бенуа, А. Борисова, Н. Ге, 

Б. Григорьева, А. Яковлева, И. Малявина, А. Маневича]. 

1384. Стаття Є. Михайліва з журналу «Бібліографічні вісті» про Г. Нарбута, [в якій 

згадується А. Маневич і представлена його фотографія серед професорів 

Академії мистецтв]. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). 

Оп. 1. Од. зб. 62. Арк. 1. 

1385. Три посвідчення Академії мистецтв на ім’я А. Маневича. 1919–1920. 

Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 66. Арк. 

1–2. 

1386. Запрошення на ім’я А. Маневича на засідання Ради Академії. Машинопис на 

бланку. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 

68. Арк.1–2. 

1387. Запрошення на засідання «Общества исследования искусств». Київ. 1919. 

Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 70. Арк. 

1. 

1388. Маневич А. [Замітки про останню зустріч з сином, про його загибель в 

Триполлі]. 04.08.1919. Ксерокопія, [з автографом]. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 71. Арк. 1. 

1389. Біляшівський М. Лист А. Маневичу. Мюнхен. 07.10.1905. Листівка, [з 

автографом]. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб.71. Арк. 

1. 

1390. Біляшівський М. Лист А. Маневичу. Мюнхен. 18.01.1915. Листівка, [з 

автографом]. ДАФ НХМУ. Ф.28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 73. Арк. 

1. 



580 
 

1391. Дегтярьов Н. Лист А. Маневичу. 29.10.1915. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 74. Арк. 1. 

1392. Дегтярьов Н. Лист А. Маневичу. 05.10.1917. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 76. Арк. 1–2. 

1393. Дегтярьов Н. Лист А. Маневичу. 12.10.1917. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 

(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 78. Арк. 1–2. [про обрання А. Маневича 

професором Академії]. 

1394. Маневич А. [Спогади про останню зустріч з сином Борисом]. Київ, 04.08.1919. 

Ксерокопія. 2 світлини Бориса Маневича. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 85. Арк. 1. 

1395. А. Маневич. 7 світлин різних років. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). 

Оп. 1. Од. зб. 86. Арк. 1–7. 

1396. А. Маневич. 3 світлини. 1942 р.ДАФ НХМУ. Ф.28 (Архів А. А. Маневича). 

Оп.1. Од. зб. 87. Арк. 1–3. 

1397. Маневич Люся. Листи в ДМУОМ. Автографи. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 88. Арк. 1–15. 

1398. Луначарский А. Выставка картин А. Маневича (Письмо из Парижа). День. 

Санкт-Петербург, 1913. 8 марта. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Арк. 1. 

1399. Луначарський А. Радіограма з Москви до відкриття виставки А. Маневича в 

Нью-Йорку. 15.02.1927. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Арк. 1. 

1400. Альбом архівних документів. 1905–1919. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 

А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 102. Арк. 1–82. 

1401. Альбом архівних документів. 1921–1942. Автограф. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. 

Ф.28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 103. Арк. 83–273. 

1402. А. Маневич. 2 світлини. 1928. ДАФ НХМУ. Ф.28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 

1. Од. зб. 106. Арк. 1–2. 

1403. Стенограма вечора пам’яті, присвяченого Ф. Кричевському від 04.06.1965 р. в 

ДМУОМ. ДАФ НХМУ. Ф. 87 (Архів Л. Г. Членової). Оп.1. Од. зб. 33. 24 арк. 
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1404. Спогади учнів Ф. Кричевського: Т. Яблонської, Г. Меліхова, О. Сиротенка, 

О. Трощенка. Машинопис. ДАФ НХМУ. Ф. 87. (Архів Л. Г. Членової). Оп. 1. 

Од. зб. 35. Арк. 3–4. 

1405. Кричевський Ф. Лист до І. А. Бродського від 12 листоп. 1937 р. [Копія]. ДАФ 

НХМУ. Ф. 87. (Архів Л. Г. Членової). Оп. 1. Од. зб. 36. Арк. 1–3. 

1406. Бурачек М. Яблуня у цвіту. 1930-ті р. Інвентар. картка ЖС-177. ДАФ НХМУ. 

Арк1. 

Закарпатська академія мистецтв, м. Ужгород 

1407. Ерделі А. Dimon. Ikta: Dzsex. [Вступ]. Рукопис. Закарпатська академія 

мистецтв. Особова справа А. Ерделі. [3] арк. 

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України 

(ЛННБУ ім. В. Стефаника), м. Львів 

1408. Новаківський О. та інші на посвячені каменя-сфінкса у селі Космач. Світлина. 

1930 р. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. 24143/ІІ ф. 

1409. Новаківський О., його учні та гості. Світлина. 1932 р. ЛННБУ 

ім. В. Стефаника. Інв. 24114/ІІ ф. 

1410. Новаківський О. та інші на виставці «Товариства прихильників українського 

мистецтва» в музеї НТШ. Світлина. 1933 р. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. 

24110/ІІ ф. 

1411. Фотопортрет О. Новаківського. Світлина. Фотограф М. Шалабавка. ЛННБУ 

ім. В. Стефаника. Інв. 24144/ІІ ф. 

1412. Відкриття виставки О. Шатківського. Світлина. ЛННБУ ім. В. Стефаника. 

Інв. № 238-1. 

1413. Відкриття виставки О. Шатківського. Світлина. ЛННБУ ім. В. Стефаника. 

Інв. № 238-2. 

1414. Відкриття виставки О. Шатківського. Світлина. ЛННБУ ім. В. Стефаника. 

Інв. № 238-3. 

Меморіальна кімната-музей ім. Г. Глюка, м. Ужгород 
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1415. Гаврило Глюк. Автобіографія. Рукопис. Меморіальна кімната-музей 

ім. Г. Глюка. 4 арк. 

1416. Г. Глюк, м. Сигот. 1924. Світлина. 20 × 15 см. Меморіальна кімната-музей 

ім. Г. Глюка. 

1417. Г. Глюк, м. Бухарест. 1939. Світлина. 21 × 15 см. Меморіальна кімната-музей 

ім. Г. Глюка. 

1418. Г. Глюк з членами родини на відкритті ювілейної виставки, м. Ужгород. 1982. 

Світлина. 21 × 15 см. Меморіальна кімната-музей ім. Г. Глюка. 

1419. Г. Глюк і І. Макогон на виставці в Манежі, м. Москва. 1962. Світлина. 21 × 15 

см. Меморіальна кімната-музей ім. Г. Глюка. 

1420. Г. Глюк на пленері під час роботи над картиною «Лісоруби», м. Ужгород. 

1952. Світлина. 21 × 15 см. Меморіальна кімната-музей ім. Г. Глюка. 

1421. Г. Глюк під час роботи в м. Будапешт. 1971. Світлина. 21 × 15 см. Меморіальна 

кімната-музей ім. Г. Глюка. 

1422. Г. Глюк у колі київських митців на тлі пам’ятника Т. Г. Шевченку, м. Київ. 

1954. Світлина. 21 × 15 см. Меморіальна кімната-музей ім. Г. Глюка. 

1423. А. Кашшай, Й. Бокшай, А. Ерделі, Г. Глюк на терасі майстерні А. Ерделі, 

м. Ужгород. 1949. Світлина. 21 × 15 см. Меморіальна кімната-музей 

ім. Г. Глюка. 

1424. Ф. Манайло, Г. Глюк, А. Борецький, А. Коцка, З. Шолтес на ужгородській 

зустрічі митців, м. Ужгород. 1955. Світлина. 21 × 15 см. Меморіальна 

кімната-музей ім. Г. Глюка. 

1425. Підготовчі ескізи монументальних творів Г. Глюка 1950–1960-х років. 

18 cвітлин із родинного архіву художника.21 × 15 см. Меморіальна кімната-

музей ім. Г. Глюка. 

1426. З. Шолтес, А. Ерделі, А. Кашшай, Г. Глюк у м. Каніві. 1954. Світлина. 

21 × 15 см. Меморіальна кімната-музей ім. Г. Глюка. 

Меморіальний будинок-музей народного художника України А. А. Коцки. 

Архівний фонд А. А. Коцки, м. Ужгород 
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1427. Свідоцтво про успішність А. Коцки в Ужгородській горожанській школі за 

1923–1924 навч. рік. Архівний фонд А. А. Коцки. Ф. 1. Оп. 1. 

1428. Звернення А. Коцки в шкільну інспекцію про переведення на роботу в 

Ужгород від 15.07.1937. Мукачево. Рукопис. Архівний фонд А. А. Коцки. Ф. 1. 

Оп. 1. Арк. 1. 

1429. А. Коцка, Г. Глюк, Т. Яблонська на зимньому пленері 1948-го року. Світлина. 

Архівний фонд А. А. Коцки. Ф. 1. Оп. 1. Арк. 1. 

1430. Повідомлення про переведення А. Коцки в м. Ужгород на посаду державного 

учителя від 30.08.1937. Машинопис. Архівний фонд А. А. Коцки. Ф. 1. Оп. 1. 

Арк. 1. 

1431. Членський квиток СХ СРСР А. Коцки. 1946. Друк. Архівний фонд А. А. Коцки. 

Ф. 1. Оп. 1. Арк. 1. 

1432. Яблонська Т. Лист до А. Коцки. 1953. Рукопис. Архівний фонд А. А. Коцки. Ф. 

1. Оп. 1. Арк. 1–2. 

1433. Белашова К. Лист до А. Коцки від 04.07.1966. Рукопис, [з автографом]. 

Архівний фонд А. А. Коцки. Ф. 1. Оп. 1. Арк. 1. 

1434. Посвідчення № 28 від 22.01.1982 про присвоєння почесного звання Народного 

художника УРСР. Друк. Архівний фонд А. А. Коцки. Ф. 1. Оп. 1. Арк. 1. 

NeWest Museum. Музей нового западного искусства : виртуальный музей 

(онлайн-архив ГМИИ им. А. С. Пушкина) 

1435. Выставка Ван Гога во Втором отделении ГМНЗМ (1926–1927). Виртуальная 

реконструкция из онлайн-архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. 

Музей нового западного искусства : виртуальный музей. URL : http://www. 

newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 12.05.2017). 

1436. Зал Гогена в доме С. И.Щукина (1908–1925). Виртуальная реконструкция из 

онлайн-архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. Музей нового 

западного искусства : виртуальный музей. URL : http://www.newest-museum. 

ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017). 

http://www.newest-museum/
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1437. Зал Гогена в Первом отделении ГМНЗ (1924–1926). Виртуальная 

реконструкция из онлайн архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. 

Музей нового западного искусства : виртуальный музей. URL : http://www.ne-

westmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 12.05.2017). 

1438. Зал Матисса в доме С. И. Щукина (1911–1928). Виртуальная реконструкция из 

онлайн-архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. Музей нового 

западного искусства : виртуальный музей. URL : http://www.newest-

museum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017). 

1439. Зал Поля Сезанна во Втором отделении ГМНЗМ (1923–1926). Виртуальная 

реконструкция из онлайн-архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. 

Музей нового западного искусства : виртуальный музей. URL : http://www. 

newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 12.05.2017). 

1440. Копия «Декрета Совета народных комиссаров о национализации 

художественной галереи Щукина» от 5 нояб. 1918 г. Фотография из онлайн-

архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. Музей нового западного 

искусства : виртуальный музей. URL : http://www.newest-museum.ru/ reference/ 

docs/index.php (дата звернення: 20.04.2016). 

1441. Особняк Щукиних в Б. Знаменском переулке, дом № 8. Виртуальная 

реконструкция из онлайн-архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. 

Музей нового западного искусства : виртуальный музей. URL : http://www. 

newest-museum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017). 

1442. Постановление № 672 Совета Министров СССР «О ликвидации 

Государственного музея нового западного искусства» от 6 марта 1948 г. 

Москва, Кремль. [Совет Министров СССР. Дело картин-вредителей]. 

Фотография из онлайн-архива ГМИИ им. А. С. Пушкина. NeWest Museum. 

Музей нового западного искусства : виртуальный музей. URL: http://www. 

newestmuseum.ru/reference/docs/index.php (дата звернення: 20.04.2016). 

Науковий архів Полтавського краєзнавчого музею ім. Василя Кричевського 

(НА ПКМВК), м. Полтава 

http://www.newest-museum/
http://www/
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1443. Кричевська-Росандіч Катерина. Лист до Олени Малакової. [Кінець 1980-х рр.]. 

НА ПКМВК. Спр. 09-Е-25. Арк. 1–2. [без початку, без дати]. 

Національний музей історії України, м Київ 

1444. М. Ф. Біляшівський (1867–1926), перший директор Київського художньо-

промислового і наукового музею ім. Государя-Імператора Миколи 

Олександровича. Світлина. Національний музей історії України. 

1445. Д. М. Щербаківський (1877–1927), завідувач історичного та етнографічного 

відділу музею Київського художньо-промислового і наукового музею 

ім. Государя-Імператора Миколи Олександровича. Світлина. Національний 

музей історії України. 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва 

(НМУНДМ), м. Київ 

1446. Експозиція Київського художньо-промислового і наукового музею ім. Миколи 

ІІ. Світлина 1: Виставка присвячена приїзду Імператора Миколи ІІ з родиною. 

Верес. 1911 р. НМУНДМ. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3. Од. зб. 4. 

1447. Експозиція Київського художньо-промислового і наукового музею ім. Миколи 

ІІ. Світлина 2: Виставка 1906 р. Експозиція українських старожитностей 

(вишивка, килими, церковне шитво, підризники) з приватних колекцій 

В. Н. Ханенко, О. С. Рахманової, графа О. О. Бобринського та Б. К. Жука, а 

також зібраних комісією з влаштування виставки. У центрі – реконструкції 

кімнати українського заможного будинку ХVIII ст., яку виконано за 

малюнками та коштом О. О. Екстер, фото І. О. Книповича (?). 1906 р. 

НМУНДМ. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1. Од. зб. 10. 

Приватний архів Олега Гарагонича (1952–2014), переданий на зберігання 

І. Павельчук 10.10.2011, м. Київ 
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1448. Андрійчук В. Його живопис випромінює дивовижну красу, або В Словаччині 

вміють цінувати справжнє мистецтво. Панорама. Ужгород, 2008. № 34 (13 

верес.). Ксерокопія. Приватний архів Олега Гарагонича. 1 арк. 

1449. Гарагонич В. Гори мене ваблять, з ними люблю розмовляти. Сільські Вісті. 

Ужгород, 2002. 18 верес. Ксерокопія. Приватний архів Олега Гарагонича. 1 

арк. 

1450. Гарагонич В. У світлі образів Олега Гарагонича. Ріо-Інформ. Ужгород, 1998. 

№ 64. Ксерокопія. Приватний архів Олега Гарагонича. 1 арк. 

1451. Гарагонич О. Бібліографія. Рукопис. Приватний архів Олега Гарагонича. 

1 арк. 

1452. Гарагонич Олег Іванович. Світлина. 20 × 15 см. Приватний архів Олега 

Гарагонича. 

1453. Гарагонич Олег. Живопис : каталог / [вступ. ст. Біксей Людмила]. Ужгород : 

Ужгород. міська друк., 2007. Друк. Приватний архів Олега Гарагонича. 38 арк. 

1454. Гарагонич О. Творче кредо. Машинопис. Приватний архів Олега Гарагонича. 

1 арк. 

1455. Дулішкович О. До ювілею Олега Гарагонича. Угор. держ. русин. вісн. 2002. № 

4. Ксерокопія. Приватний архів Олега Гарагонича. 1 арк. 

1456. Дулішкович О. Живопис – це музика кольору. Старий Замок. Ужгород, 2007. 

№ 24 (835), 28 черв. Ксерокопія. Приватний архів Олега Гарагонича. 1 арк. 

1457. Дяченко Н. «Войовничий» оптимізм Олега Гарагонича. Срібна земля. 

Ужгород, 1998. № 14 (274), 11 квіт. Ксерокопія. Приватний архів Олега 

Гарагонича. 1 арк. 

1458. Дяченко Н. «Живопис – як ревнива коханка…», – каже художник-сонцелюб. 

Срібна Земля. Ужгород, 2007. № 34 (589), 13–19 верес. Ксерокопія. Приватний 

архів Олега Гарагонича. 1 арк. 

1459. Кольорові репродукції 1995–2010-х років з особистими коментарями автора. 

Приватний архів Олега Гарагонича. 14 арк. 
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1460. Філіппов О. Живопис як космічне поле, де ростуть різні квіти. Старий замок. 

Ужгород, 2007. № 35 (846), 13–19 верес. Ксерокопія. Приватний архів Олега 

Гарагонича. 1 арк. 

1461. Філіппов О. Коли з картин сяє сонце. Старий замок. Ужгород, 2008. № 34 

(895), 4–10 верес. Ксерокопія. Приватний архів Олега Гарагонича. 1 арк. 

1462. Штефаньо О. З картин видно зовсім іншу живописну культуру. Срібна земля. 

Ужгород, 2008. № 32 (637), 11–17 верес. Ксерокопія. Приватний архів Олега 

Гарагонича. 1 арк. 

Приватний архів А. В. Іллінг, м. Київ 

1463. Лисенкова Н. [наук. співробітник відділу живопису другої пол. XIX – поч. ХХ 

ст., ГТГ]. Лист до А. В. Іллінг [про історію переміщень портрета Морозової]. 

12.04.2017. Приватний архів А. В. Іллінг. 1 арк. 

Приватний архів Ігоря Мельничука, м. Київ 

1464. Букет Є. Світло творчості. Макарівські вісті. Макарів, 2011. № 25 (27 трав.). 

С. 4. Ксерокопія. Приватний архів Ігоря Мельничука. 1 арк. 

1465. Збірка народних дзбанків, які використовувалися митцем (І. Мельничуком) в 

постановках. Липень 2011. Київ. Світлина. 15 × 22 см. Приватний архів Ігоря 

Мельничука. 

1466. Ламонова О. Живопис під напругою. Україна молода. 2001. 4 січ. Ксерокопія. 

Приватний архів Ігоря Мельничука.1 арк. 

1467. Игорь Мельничук. Эксперт. 2005. № 20 (24) (30 мая–5 июня). С. 70. 

Ксерокопія. Приватний архів Ігоря Мельничука. 1 арк. 

1468. Мельничук І. Бібліографія. Машинопис. Приватний архів Ігоря Мельничука. 7 

арк. 

1469. Мельничук І. Диплом КТ № 794459. Косівський технікум. Від 27.12.1989. 

Косів. Реєстрація № 2055. Фотокопія. Приватний архів Ігоря Мельничука. 

1 арк. 
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1470. Мельничук І. зі студентами Косівського технікуму. Червень 1985. Косів. 

Світлина. 15 × 22 см. Приватний архів Ігоря Мельничука. 

1471. Мельничук І. Коментарі до творів. Машинопис. Київ. 2018. Приватний архів 

Ігоря Мельничука.7 арк. 

1472. Мельничук І. на пленері на горі Синиця з студентами Ніколюк Т. і 

І. Михайловим. Липень 2002. Світлина. 15 × 22 см. Приватний архів Ігоря 

Мельничука. 

1473. Мельничук І. Світлини 1980–2000-х років. Київ. 40 світлин. 15 × 22 см. 

Приватний архів Ігоря Мельничука. 

1474. Мельничук І. Спогади про студентські роки. Машинопис. Київ. 2018. 

Приватний архів Ігоря Мельничука.5 арк. 

1475. Оніщук Г. На полотні увіковічнили Макарів. Макарівські вісті. Макарів, 2011. 

№ 46 (7 жовт.). Ксерокопія. Приватний архів Ігоря Мельничука.1 арк. 

1476. Петрашик В. Пленери Козичанки гуртують мистецькі сили України. 

Макарівські вісті. Макарів, 2011. № 39 (19 серп.). С. 3. Ксерокопія. Приватний 

архів Ігоря Мельничука. 1 арк. 

1477. Придана О. Цвет экстаза. Киевские ведомости. 2010. 10 февр. С. 12. 

Ксерокопія. Приватний архів Ігоря Мельничука. 1 арк. 

1478. Робоче місце І. Мельничука в майстерні. Червень 2008. Київ. Світлина. 15 × 22 

см. Приватний архів Ігоря Мельничука. 

1479. Февральський Ю. Весняні фарби Ігоря Мельничука. Україна і світ сьогодні. 

2002. № 6 (16–22 лют.). С. 7. Ксерокопія. Приватний архів Ігоря Мельничука. 

1 арк. 

Приватний архів Олени Микити, м. Київ 

1480. Академія Мистецтв України. Посвідчення № 113. Академік Микита В. В. Дата 

видачі: 24 лип. 2004 р. Друк. Приватний архів Олени Микити. 1 арк. 

1481. Е. Контратович, А. Коцка, В. Микита, Г. Глюк. Ужгород. 1974. Світлина. 

15 × 21 см. Приватний архів Олени Микити. 

1482. Микита В. В.Біографія. Машинопис. Приватний архів Олени Микити. 1 арк. 



589 
 

1483. Микита В. В.Диплом № 603634 Ужгородского училища прикладного 

искусства (1947–1950) по спец. декоративной росписи от 22 июня 1950 г. 

Регистр. № 13. Друк. Приватний архів Олени Микити. 1 арк. 

1484. В. Микита з американським художником Р. Кентом. Ужгород. 1964. Світлина. 

15 × 21 см. Приватний архів Олени Микити. 

1485. В. Микита з дружиною Наталією та Ф. Манайло на відкритті персональної 

виставки А. Добоша в м. Ужгород. 1976. Світлина. 15 × 21 см. Приватний 

архів Олени Микити. 

1486. В. Микита з А. Кашшай. Ужгород. 1976. Світлина. 15 × 21 см. Приватний 

архів Олени Микити. 

1487. В. Микита з Е. Контратовичем на пленері на Синевірському перевалі. 1988. 

Світлина. 15 × 21 см. Приватний архів Олени Микити. 

1488. В. Микита з Г. Якутовичем та М. Романишиним на 4-му з’їзді Спілки 

художників СРСР. Москва. 1983. Світлина. 15 × 21 см. Приватний архів Олени 

Микити. 

1489. Микита В. В. Національна премія України ім. Т. Г. Шевченка. Указом 

Президента України № 452/2005 від 3 берез. 2005 р. Друк. Арк. 1. Приватний 

архів Олени Микити. 1 арк. 

1490. Микита В. В.Посвідчення № 42. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 27 

черв. 1975 р. присвоєно Почесне звання Заслуженого художника УРСР. Друк. 

Приватний архів Олени Микити. 1 арк. 

1491. Микита В. В.Посвідчення № 60 про присвоєння звання «Народний художник 

УРСР» від 5 верес. 1991 р. Друк. Приватний архів Олени Микити. 1 арк. 

1492. Микита В. В.Почесна грамота уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини від 01.02.2011. Друк. Приватний архів Олени Микити. 1 арк. 

1493. Микита В. В.Список основних виставок. Машинопис. Приватний архів Олени 

Микити. 2 арк. 

1494. Микита В. В. Список публікацій. Машинопис. Приватний архів Олени 

Микити. 4 арк. 
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1495. В. Микита та А. Кашшай на Ужоцькому первалі. Ужгород. 1967. Світлина. 

15 × 21 см. Приватний архів Олени Микити. 

1496. Міністерство культури і туризму України. Почесна грамота. Нагодоржується 

Микита В. В. за вагомий особистий внесок у розвиток українського 

образотворчого мистецтва. Київ. 2006. Друк. Приватний архів Олени Микити. 

1 арк. 

1497. Однокурсники. III курс художнього училища, 1948: В. Габда, П. Балла, 

М. Заяць, В. Кокодчук, В. Кононець, Е. Кремницька, В. Микита. Ужгород. 

1948. Світлина. 15 × 21 см. Приватний архів Олени Микити. 

1498. Т. Яблонська та В. Микита. Київ. 1997. Світлина. 15 × 21 см. Приватний архів 

Олени Микити. 

Приватний архів І. Павельчук, м. Київ 

1499. Двостороння палітра В. Патика. Львів. 26.03.2011. Кольор. світлина 20 × 30 см. 

Приватний архів І. Павельчук. 

1500. Експозиція картин В. Микити в музеї-майстерні В. Микити. 28-м світлин 

Ужгород. 03.02.2011. 15 × 21 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1501. Експозиція картин в Меморіальному будинку-музеї Нар. худож. України 

А. А. Коцки. 6 світлин. 01.02.2011. 20 × 15 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1502. Жіночий український народний стрій для переодягання портретованих 

моделей. Кінець XIX ст. Приватний архів І. Павельчук [на тлі жіночого 

портрету «Оленка», 1947 р., в якому було використано цей костюм]. 

1503. Майстерня А. Коцки в Меморіальному будинку-музеї Нар. худож. України 

А. А. Коцки. Світлина. 01.02.2011. 20 × 15 см.Приватний архів І. Павельчук. 

1504. В. Микита з І. Павельчук в майстерні художника. Ужгород. 03.02.2011. 

3 світлини. 15 × 21 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1505. В. Микита, О. Федорук, І. Павельчук в майстерні художника. Ужгород. 

03.02.2011. Світлина. 15 × 21 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1506. О. Микита (донька художника) на персональній виставці І. Павельчук. 

16.05.2018. Світлина. 15 × 21 см. Приватний архів І. Павельчук. 
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1507. В. Патик, Р. Патик, О. Федорук у львівському помешканні Патиків по 

вул. Котляревського, 24. 26.03.2011. Кольор. світлина. 21 × 15 см. Приватний 

архів І. Павельчук. 

1508. В. Патик та І. Павельчук у львівському помешканні родини Патиків по 

вул. Котляревського, 24. 26.03.2011. Кольор. світлина. 21 × 15 см. Приватний 

архів І. Павельчук. 

1509. Робоче місце А. Коцки з використаними тюбиками ленінградських олійних 

фарб «Нева» (26 пігментів). 01.02.2011.Світлина. 20×15 см. Приватний архів 

І. Павельчук. 

1510. Робоче місце А. Коцки з набором ленінградських олійних фарб «Нева» 

(12 тюбиків), палітра, 2 пензлі. Світлина. 01.02.2011.20 × 15 см. Приватний 

архів І. Павельчук. 

1511. Робоче місце А. Коцки з набором фарб гуаші (42 пігменти), палітра. Світлина. 

01.02.2011.20 × 15 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1512. Робоче місце А. Коцки з набором фарб гуаші (20 пігментів), палітра, пензлі. 

Світлина. 01.02.2011.20 × 15 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1513. Робоче місце А. Коцки: мисочки для замісів пігментів (14 штук), палітра і 

коробка акварельних фарб «Нева» (28 пігментів). 01.02.2011.Світлина. 20 × 15 

см. Приватний архів І. Павельчук. 

1514. Робочий кабінет В. Патика у львівському помешканні по вул. Котляревського, 

24. Кольор. світлина. 26.03.2011. 21 × 15 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1515. Свідоцтво зрілості для учителя народної школи Андрея Коцки від 23.05.1911. 

Ужгород. 01.02.2011.Світлина. 20 × 15 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1516. Свідоцтво про успішне навчання в Державній Ужгородській горожанській 

школі від 31.01.1924. з експозиції Меморіального музею А. Коцки. 

01.02.2011.Світлина. 20 × 15 см. Приватний архів І. Павельчук. 

1517. Лесюк О.Лист до І. Павельчук від 08.05.2019 : [електрон. док.].Приватний 

архів І. Павельчук. URL:https://mail.yahoo.com/d/search/keyword=olehlesiuk% 

2540gmail.com/messages/28010?reason=invalid_cred&guce_referrer=aHR0cHM6 

Ly9tYWlsLnlhaG9vLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHT9thCTVCwvsF_E

https://mail.yahoo.com/d/search/keyword=olehlesiuk%25%202540gmail.com/
https://mail.yahoo.com/d/search/keyword=olehlesiuk%25%202540gmail.com/
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orjReeCvDzcMDw-/TmVUi79v8GKckdnujoYICXoLiJQ-ZfBnMu8PqtSJmO0pW 

dOHaOPHjceF6qNXRpaBSEBnrtOiVWGqqv0A3kXgG2XeNE6-e8q_MLixfVuW 

pxasmBOVhAKoGPqy04juw-SpRTLkgLADH8ztc-l&guccounter=1. 

Поточний архів Закарпатської обласної організації Національної спілки 

художників України (Поточний архів ЗО НСХУ), м. Ужгород 

1518. Автобиография [Э. Р. Контратовича]. Рукопис. Поточний архів ЗО НСХУ. 

Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 3–4. 

1519. Автобіографія [1][Е. Р. Контратовича]. Машинопис. Поточний архів ЗО 

НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 33–34. 

1520. Автобіографія [2] Е. Р. Контратовича. Машинопис. Поточний архів ЗО НСХУ. 

Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 52–53. 

1521. Дополнение к учетному листку члена Союза художников СССР ЗО СХУ ССР 

[Э. Р. Контратовича]. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа 

Е. Р. Контратовича. Арк. 16, 19–20. 

1522. Дополнение к учетному листку члена Союза художников СССР 

[Э. Р. Контратовича]. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа 

Е. Р. Контратовича. Арк. 73. 

1523. Заява [Е. Р. Контратовича] про прийняття до Спілки художників. 1 лют. 1946 

р. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 5. 

1524. Каталоги, публікації про творчість Е. Р. Контратовича. Поточний архів ЗО 

НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. 31 арк. дод. 

1525. Контратович Е. Р. Творчий шлях. Рукопис. Поточний архів ЗО НСХУ. 

Особова справа Е. Р. Контратовича. 8 арк. дод. 

1526. Личный листок Э. Р. Контратовича. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова 

справа Е. Р. Контратовича. Арк. 2–3. 

1527. Нагородний лист [Е. Р. Контратовича] про присвоєння медалі «За доблесну 

працю. На відзнаку 100-річчя з дня народження В. І. Леніна», 1970 р. 

Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 54. 
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1528. Обкладинка буклету [виставки] Ернеста Контратовича. Київ. 1973. Відкриття 

11 верес. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 

18. 

1529. Объяснительная записка [с автографом Кашшай А. М.]. Поточний архів ЗО 

НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 10. 

1530. Особистий листок [Е. Р. Контратовича] по обліку кадрів. Поточний архів ЗО 

НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 31–32. 

1531. Особистий листок [Е. Р. Контратовича] по обліку кадрів. Поточний архів ЗО 

НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 50–51. 

1532. Отзывы о работах [Э. Р. Контратовича] в газетах. Поточний архів ЗО НСХУ. 

Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 44–47. 

1533. Паспорт: Контратович Ернест Режевич. 17 мая 1912 г. Кальна Рестока, 

Чехословакія. [1 У МЦ № 531977]. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа 

Е. Р. Контратовича. Арк. 9. 

1534. Персональная выставка. Киев. 1973 р. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова 

справа Е. Р. Контратовича. Арк. 79. 

1535. Персональна ретроспективна виставка творів Е. Р. Контратовича 

«Березнянщина в творчості художника» (28 краєвидів). Груд. 1977 р. 

Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 76–77. 

1536. Представлення члена Спілки художників СРСР тов. Контратовича Е. Р.  до 

присвоєння почесного звання «Заслужений художник Української РСР». 

Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 49. 

1537. Протокол № 5 від 15.03.1946. Рішення правління СХ про зарахування 

[Е. Р. Контратовича] до Спілки художників. Поточний архів ЗО НСХУ. 

Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 6. 

1538. Публикации в газетах и журналах о Контратовиче Эрнесте Рудольфовиче. 

[Журн. вырезки, машинописные тексты]. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова 

справа Е. Р. Контратовича. Арк. 26–30. 
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1539. Список основных работ Заслуженного художника УССР Контратовича Э. Р. 

1979–1982 гг. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. 

С. 1–2 (вклейка). Арк. 74–75. 

1540. Список основных работ члена Союза художников СССР Контратовича Э. Р. 

1933–1978. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. С. 

1–15 (вклейка). Арк. 57–71. 

1541. Список основних творів [Е. Р. Контратовича]. Поточний архів ЗО НСХУ. 

Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 7. 

1542. Список робіт худож. Контратовича Ернеста Рудольфовича № 1 від 1956–1971. 

Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. С. 1–5 

(вклейка). Арк. 11–15. 

1543. Список основних творів Контратовича Ернеста Рудольфовича № 3 від 1972–

1975. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. С. 1–3 

(вклейка). Арк. 21–23. 

1544. Список персональних виставок [Е. Р. Контратовича]. Поточний архів ЗО 

НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 41. 

1545. Список произведений Контратовича Е. Р. ., экспонированных на персональной 

выставке в Пряшеве, ЧССР. 1974. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа 

Е. Р. Контратовича. Арк. 24–25. 

1546. Твори, експоновані на виставці. Список № 2. Поточний архів ЗО НСХУ. 

Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 17. 

1547. Удостоверение Е. Р. Контратовича «Ветеран труда» от 16.09.1980. Поточний 

архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 78. 

1548. Удостоверение «Ударник коммунистического труда», [з автографом 

Ю. А. Кондор]. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. 

Арк. 48. 

1549. Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про присвоєння почесного 

звання заслуженого художника Української РСР» [Е. Р. Контратовичу] від 

05.01.1981. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. 

Арк. 72. 
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1550. Участь [Е. Р. Контратовича] у виставках. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова 

справа Е. Р. Контратовича. Арк. 38–39. 

1551. Участие [Э. Р. Контратовича] в зарубежных выставках. Поточний архів ЗО 

НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 40–43. 

1552. Учетный листок члена Союза художников СССР Контратович Э. Р. Поточний 

архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. Арк. 8. 

1553. Характеристика на художника, члена Спілки художників СРСР 

Контратовича Е. Р. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа 

Е. Р. Контратовича. Арк. 35–37. 

1554. Характеристика на члена Спілки художників СРСР тов. Е. Р. Контратовича. 

Машинопис. Поточний архів ЗО НСХУ. Особова справа Е. Р. Контратовича. 

Арк. 55–56. 

Приватний архів родини Патиків, м. Львів 

1555. Атестат доцента ДЦ № 000512 від 28.03.1994. Протокол № 11. Патику В. Й 

присвоєно вчене звання доцента кафедри монументально-декоративного 

живопису. Приватний архів родини Патиків. Арк 1. 

1556. Диплом Лауреата міжнародного симпозіуму художників та скульпторів 

«Мукачево: роки, століття…». Мукачево, трав. 2000 р. Голова оргкомітету 

Б. М. Качур. Приватний архів родини Патиків. Арк 1. 

1557. Б. Довбушинська, Маргіт Райх, В. Патик, Р. Патик. Пленер на Горі Піп Іван. 

1964 р. Світлина. 20 × 15 см. Приватний архів родини Патиків 

1558. Запрошення Патику В. Й. прийняти участь у розширеному засіданні Наукової 

ради Ін-ту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України від 07.03.1996. 

Приватний архів родини Патиків. Арк. 1. 

1559. Кольорова світлина мозаїки в Моршині, на якій працював В. Патик у 1970- х 

рр. 22.11.2005. Моршин. Фото Юрія Юхницького. 20 × 15 см. Приватний архів 

родини Патиків. Арк. 1. 

1560. Лист Большакова Леоніда Наумовича до Патика В. Й. 29.07.2000. Приватний 

архів родини Патиків. 4 арк. 
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1561. Листівка М. Маричевського до В. Патика від 2 листоп. 1998 р. Приватний 

архів родини Патиків. 2 арк. 

1562. Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Другий випуск. 

Колективна випускна світлина. 1953 р. 20 × 30 см. Приватний архів родини 

Патиків. 

1563. Мандат № 187, виданий Патику В. Й., Делегатові Другого з’їзду СХУ від 

Львів. орг. СХУ. З правом ухвального голосу. Код 00015912. Приватний архів 

родини Патиків. Арк. 1. 

1564. Мандат № 244, виданий Патику В. Й., Делегатові Першого зїзду СХУ від 

Львів. орг. СХУ з правом голосу. Голова мандатної комісії. Підпис 

нерозбірливий. Приватний архів родини Патиків. Арк. 1. 

1565. Е. Мисько, В. Патик, Р. Лубківський у Спілці письменників на виставці 

«Черкащина». Львів. 1978-79 рр. Світлина. 21 × 15 см. Приватний архів 

родини Патиків 

1566. В. Овсійчук та В. Патик в майстерні по вул. Конопницької Марії, 1978 р. Львів. 

Світлина. 20 × 15 см. Приватний архів родини Патиків. 

1567. В. Патик біля власної оселі. 2000-ні рр. Кольр. світлина. 20 × 15 см. Приватний 

архів родини Патиків. Арк. 1. 

1568. В. Патик в майстерні. 1980-ті рр. Світлина. 10 × 15 см. Приватний архів 

родини Патиків. 

1569. В. Патик відпочиває в майстерні по вул. Конопницької Марії. Львів. 1981. 

21 × 15 см. Приватний архів родини Патиків. 

1570. В. Патик, І. Грабар на зустріч у Львівській Спілці художників. 1970-ті рр. 

Світлина. 21 × 15 см. Приватний архів родини Патиків. 

1571. В. Патик за роботою в майстерні. 27 квіт. 1992 р. Кольор. світлина. 20 × 15 см. 

Приватний архів родини Патиків. Арк. 1. 

1572. В. Патик зі студентами на етюдах в Києво-Печерській Лаврі. 1993 р. Світлина. 

20 × 15 см. Київ. Приватний архів родини Патиків. Арк. 1. 

1573. В. Патик малює дома по вул. Котляревського, 24. Львів. 2001 р. Світлина. 

10 × 15 см. Приватний архів родини Патиків. 
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1574. В. Патик на етюдах в Карпатах, 1970-ті рр. Світлина. 10 × 15 см. Приватний 

архів родини Патиків. 

1575. В. Патик на пленері у село Суботів. 1973 р. Світлина. 10 × 15 см. Приватний 

архів родини Патиків. 

1576. В. Патик сидить на віслюку. Крим. 1970-ті рр. Світлина. 21 × 15 см. 

Приватний архів родини Патиків. 

1577. В. Патик та М. Райх на відкритті її першої персональної виставки. Львів. 1973 

р. Світлина. 21 × 15 см. Приватний архів родини Патиків. 

1578. В. Патик та Г. Смольський. Львів. 1960-ті рр. Світлина. 21 × 15 см. Приватний 

архів родини Патиків. 

1579. В. Патик та Б. Сорока на тлі мозаїчного панно на бюветі в Моршині. Авт. 

проекту В. Патик. Виконавець Б. Сорока. Моршин. 1978 р. Світлина. 20 × 15 

см. Приватний архів родини Патиків. 

1580. В. Патик у своїй першій майстерні по вул. Щербакова. Львів. 1956 р.Світлина. 

21 × 15 см. Приватний архів родини Патиків. 

1581. Подяка Патику В. Й. за участь у Третьому міжнародному пленері живопису в 

смт. Славсько Сколівського р-ну Львів. обл. 18.10.2008. Приватний архів 

родини Патиків. Арк. 1. 

1582. Почестная грамота № 118 Упр. культури виконкому Львів. Ради нар. депутатів 

за активну участь в обл. худож. вист., присвяч. 40-річчю Перемоги радянського 

народу у Великій Вітчизняній війні. 7 черв. 1985 р. Начальник упр. культури 

облвиконкому В. М. Висоцький. Приватний архів родини Патиків. Арк. 1. 

1583. Почесна грамота25 квіт. 1977 р. Приказ № 90 от 22 квіт. 1977 р. Приватний 

архів родини Патиків. 1 арк. 

1584. Почетная грамота за активное участие в подготовке и проведении 2-ой обл. 

худож. выст. «Всегда на чеку», посвящ. 60-летию Великого Октября и 60-й 

годовщине советской милиции. Начальник УВД Львов. облисполкома – майор 

милиции В. И. Луценко. 25 апр. 1977 г. Приказ № 90 от 22.04.1977. Приватний 

архів родини Патиків. Арк 1. 
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1585. Почесна грамота Міністерства культури і туризму України за вагомий 

особистий внесок у створеннні духовних цінностей та високу професійну 

майстерність. 2008 р. Міністр Вовкун В. В. Приватний архів родини Патиків. 

Арк. 1. 

1586. Почесна грамота ЦК ЛКСМ України за активну участь в підготовці 

Республіканської худож. вист., присвяч. 40-річчю Великого Жовтня та за 

створеня високоідейних творів мистецтва. Груд. 1957 р. Приватний архів 

родини Патиків. Арк. 1. 

1587. Почесна грамота ЦК ЛКСМ України за активну участь в пропаганді 

естетичних знань серед молоді. Лип. 1962 р. Приватний архів родини Патиків. 

Арк. 1. 

1588. Правління Львівської обласної організації. Довідка члену бюро секції пам’яток 

мистецтва при правлінні Львів. обл. орг. Т-ва, худож. тов. Патику В. Й. в тому, 

що йому доручається проводити зарисовки пам’яток історії та культури на 

території Львів. обл. Від 31 груд. 1976 р. Заст. Голови Правління. І. Кудин. 

Приватний архів родини Патиків. Арк 1. 

1589. Р. Сельський з студентами (В. Патик справа). 25 черв. 1948 р. Світлина. 20 × 15 

см. Приватний архів родини Патиків. 

1590. Р. Сельський, В. Патик. Львів. 25 черв. 1948 р. Світлина. 21 × 15 см. 

Приватний архів родини Патиків. 

1591. Р. Сельський, М. Райх, В. Монастирський, Р. Патик, В. Дурняк, В. Марко за 

сніданком. Дземброня. 1961–1962 рр. Світлина. 10 × 15 см. Приватний архів 

родини Патиків 

1592. Союз художников Украинской ССР награждает Памятной медалью 

А. И. Куинджи Патика В. Й. Председатель Союза художников В. Бородай. Без 

дати. Приватний архів родини Патиків. 4 арк.  

1593. Таблица № 2. Нежелательные смеси художественных масляных красок. Без 

дати. Приватний архів родини Патиків. Арк. 1. 

Харківський художній музей 
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1594. Г. Нарбут. Запрошення на відкриття УДАМ. 22 листоп. 1917 р. Папір, туш, 

перо. 11 × 17 см. Харківський художній музей. Інв. гр. № 785. 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України), м. Київ 

1595. Справа про передачу націоналізованого музею О. Г. Гансена в Сумах і Києві 

Головному управлінню мистецтв та національної культури. ЦДАВО України. 

Ф. 166. Оп.1. Од. зб. 707. Арк. 1. 

1596. [Список творів з колекції О. Г. Гансена]. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 1. Од. 

зб.707. Арк. 31. 

1597. [Список творів з колекції О. Г. Гансена]. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 1. Од. 

зб.707. Арк. 86. 

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Archiwum ASP w Krakowie) 

1598. Nr12. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1887–1895. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w 

pierwszej połroczu 1892/1893 roku szkolny. 

1599. Świadectwonr12. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 1 Marca 1893–21 

Styczeńa 1893. Prof. oddz. Florian Cynk. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 

1887–1895. Świadectwa c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 

połroczu 1892/1893 roku szkolny. 

1600. Nr 10. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1887–1895. SpisUczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w 

druga połroczu 1892/1893 roku szkolny. 

1601. Świadectwonr 10. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 22 Lipca 1893. Prof. 

oddz. Florian Cynk. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. 

Świadectwa c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1892/1893 

roku szkolny. 
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1602. Nr 26. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1887–1895. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w 

pierwszej połroczu 1893/1894 roku szkolny.  

1603. Świadectwonr 26. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 2 Marca 1894. Prof. 

oddz. Florian Cynk. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. 

Świadectwa c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 

1893/1894 roku szkolny. 

1604. Świadectwo nr 4 л. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Prof. oddz. Yosef 

Unierzyskiy. Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. 

Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk 

Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1895/1896 roku szkolny. 

1605. Świadectwo nr 27. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Prof. oddz. Yosef 

Unierzyskiy. Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. 

Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk 

Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1895/1896 roku szkolny. 

1606. Świadectwo nr 41. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Zasłużone nagrody: 

Medal srebrny. 15 Lipca 1897. Prof. oddz. Yosef Unierzyskiy, prof. Jan 

Stanisławski. Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. 

Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk 

Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1896/1897 roku szkolny. 

1607. Świadectwo nr 58. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Prof. oddz. Yosef 

Unierzyskiy. Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. 

Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk 

Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1897/1898 roku szkolny. 

1608. Świadectwo nr 35. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Zasłużone nagrody: 

Medal srebrny. 23 Lipca 1898. Prof. oddz. Yosef Unierzyskiy, prof. Jan 

Stanisławski. Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. 

Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk 

Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1897/1898 roku szkolny. 
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1609. Świadectwo nr 72. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Zasłużone nagrody: 

Medal srebrny. Prof. oddz. Leon Wyczółkowski. Archiwum ASP w Krakowie. 

Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 

1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 

połroczu 1898/1899 roku szkolny. 

1610. Świadectwo nr 54. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki.Zasłużone nagrody: 

Medal srebrny. Prof. oddz. Leon Wyczółkowski, prof. Jan Stanisławski. Archiwum 

ASP w Krakowie. Świadectwa szkolne uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 

1895/1896 do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w 

druga połroczu 1898/1899 roku szkolny. 

1611. Świadectwo nr 81. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 15 Lipca 1900. Prof. 

oddz. Leon Wyczółkowski.Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne 

Uczniów c. k. Szkoły Sztuk pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w Krakowie, c. 

k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1899/1900 roku 

szkolny. 

1612. Świadectwo nr 53. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Zasłużone nagrody: 

Medal złoty. 15Lipca 1900. Prof. oddz. Leon Wyczółkowski. Archiwum ASP w 

Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 

do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga 

połroczu 1899/1900 roku szkolny. 

1613. Świadectwonr 83. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 27 Lipca 1901, 27 Marta 

1901.Prof. oddz. Leon Wyczółkowski, prof. Jan Stanisławski. Archiwum ASP w 

Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 

do 1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 

połroczu 1900/1901 roku szkolny. 

1614. Świadectwo nr 32. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 27 Lipca 1901. Prof. 

oddz. Leon Wyczółkowski, prof. Jan Stanisławski. Archiwum ASP w Krakowie. 

Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 

1900/1901 w Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 

1900/1901 roku szkolny. 
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1615. Świadectwo nr 85. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 12 Kwiecień 1902. Prof. 

oddz. Leon Wyczółkowski. Archiwum ASP w Krakowie, 1901–1905. Świadectwa z 

postępów uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w pierwszej połroczu 1901/1902. 

1616. Świadectwo nr 65. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Prof. Leon 

Wyczółkowski. Archiwum ASP w Krakowie, 1895–1901. Świadectwa szkolne 

uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1901/1902. 

1617. Nr 114. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1907–1908/1908–1909. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w 

Krakowie w pierwszej połroczu 1903/1904 roku szkolny. 

1618. Świadectwo nr 114. Nowakowski Alexy rodem z Obodówki. 08 Kwiecień 1904. 

Prof. Leon Wyczółkowski. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacya, 1907–

1908/1908–1909. Świadectwa z postę-pów Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych 

w pierwszej połroczu 1903/1904. 

1619. Nr 53. WeissWojciech rodem z Leorda. Archiwum ASP w Krakowie. Spis Uczniów 

c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1898/1899 roku 

szkolny. 

1620. Іван Северин. 1881 р., з села Остапівка, Полтавська губернія, Миргородський 

повіт. 11жовт. 1905 р. Archiwum ASP w Krakowie. C. k. Akademia Sztuk Pięknych 

w Krakowie. 1901–1905 [запис вступу І. Северина на навчання в КАМ від 

11.10.1905]. 

1621. Świadectwo nr 147. SewerinYanrodem z Ostapiwka. Prof. oddz. Jan Stanisławski. 

Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907. Świadectwa z postępów 

uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w pięknych w Krakowie w pierwszej 

połroczu 1905/1906. 

1622. Nr 106. Sewerin Yanrodem z Ostapiwka. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 

1905–1907. SpisUczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 

połroczu 1906/1907 roku szkolny. 

1623. Świadectwo nr 106. Sewerin Yanrodem z Ostapiwka. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1905–1907. Świadectwa z postępów uczniów c. k. Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1906/1907. 
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1624. Nr 35. Buraczek Mikołajrodem z Łiatyczów. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1905–1907. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w 

druga połroczu 1906/1907. Szkolа Megoffera (nr 31–56). 

1625. [BuraczekMikołajrodem z Łiatyczów.20 Kwiecień 1907]. Archiwum ASP w 

Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907. 

1626. Świadectwo nr 35. Buraczek Mikołaj rodem z Łiatyczów. 08 Lipca 1907. Prof. Józef 

Megoffer. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja, 1905–1907. Świadectwa z 

postępów Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 

1906/1907 roku szkolny. 

1627. Nr 38. Buraczek Mikołaj rodem z Łiatyczów. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1907–1908/1908–1909. Spis Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie w pierwszej połroczu 1907/1908. Szkolа Megoffera (31). 

1628. Świadectwo nr 38. Buraczek Mikołaj rodem z Łiatyczów. 02 Kwiecień 1908. Prof. 

Józef Megoffer. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja, 1907–1908/1908–1909. 

Świadectwa z postępów Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 

pierw-szej połroczu 1907/1908 roku szkolny. 

1629. Nr. 27. Buraczek Mikołaj rodem z Łiatyczów. Archiwum ASP w Krakowie. 

Klasyfikacja. 1907–1908/1908–1909. Spis Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie w pierwszej połroczu 1907/1908. Szkolа Megoffera (32). 

1630. Świadectwo nr 27. Buraczek Mikołaj rodem z Łiatyczów. 09 Lipca 1908. Prof.: 

Józef Megoffer, Ferdynand Ruszczyc. Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja, 

1907–1908/1908–1909. Świa-dectwa z postępów Uczniów c. k. Akademii Sztuk 

Pięknych w druga połroczu 1907/1908 roku szkolny. 

Bayerische Staats Bibliothek. Bildähnlichkeitssuche : Digitale Bibliothek, Műnchen 

1631. Обкладинка каталогу X міжнародної виставки в Мюнхені: «Offizieller 

Katalogder X Internationalen Kunstausstellungen. München. 1909. 1. Juni bis Ende 

Okt.». Світлина. Bayerischen Staatsbibliothek. Bildähnlichkeitssuche. URL : https: 

//bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.-html?c=viewer&l=de&bandnummer= 

bsb00004016&pimage (дата звернення: 12.03.2016). 

https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.-html?c=viewer&l=de&bandnum%20mer
https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.-html?c=viewer&l=de&bandnum%20mer
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Internet Archive, San Francisco 

1632. Каталог виставки імпресіоністів 25 квіт. 1901 р. в готелі Дройот. Світлина. 

Internet Archive. URL : https://archive.org/ (дата звернення: 05.10 2017). 

Van Gogh Museum: website, Amsterdam 

Vincent van Gogh. The Letters 

1633. Theo van Gogh to Vincent van Gogh. Paris. Friday. 31 January 1890. Van Gog 

Museum. Vincent van Gogh. The Letters. Інв. № b754 V/1962. URL : 

http://www.vangoghletters.org/vg/letters/-let847/letter.html (дата звернення: 

14.08.2018) [Лист Тео до Вінсента, написаний з Парижа в п’ятницю 31 січ. 

1890 р., в якому повідомляється про народж. племінника Вінсента Вільєма. На 

честь цієї події дядько Вінсент намалював картину «Квітучий мигдаль»]. 
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ДОДАТОК А
СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, АРХІВНІ ДОКУ-
МЕНТИ

Іл. 1. Табл. [кадр презентації] 21. Презентація доповіді І. Павельчук «Рефлексії 
японізму в практиці українських колористів доби модерн» на Міжнародній кон-
ференції «Рефлексії японського мистецтва та ремесел у Центральній та Східній 
Європі до встановлення дипломатичних контактів між Польщею та Японією в 
1919 році». 27–29.06.2019. НМК, Краків, Польща. Особистий архів І. Павельчук.
Іл. 2. № 12. Новаківський. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у 
Кракові в першому півріччі 1892/1893-го навчального року. ASP.
Іл. 3. Свідоцтво № 12. Новаківського про навчання в першому півріччі 1892/1893-
го навчального року від 01.03.1893. Підпис проф. Ф. Цинка. ASP.
Іл. 4. № 10. Новаківський. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у 
Кракові про навчання в другому півріччі 1892/1893-го навчального року. ASP.
Іл. 5. Свідоцтво № 10. Новаківського про навчання в другому півріччі 1892/1893-
го навчального року. 22.07.1893. Підпис проф. Ф. Цинка. ASP.
Іл. 6. № 26. Новаківський. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у 
Кракові в першому півріччі 1893/1894-го навчального року. ASP.
Іл. 7. Свідоцтво № 26. Новаківського про навчання в першому півріччі 1893/1894-
го навчального року від 02.03.1894. Підпис проф. Ф. Цинка. ASP.
Іл. 8. Свідоцтво № 4 л О. Новаківського про навчання в першому півріччі 
1895/1896-го навчального року. Підпис проф. Ю. Унежицького. ASP.
Іл. 9. Свідоцтво № 27. Новаківського про навчання в другому півріччі 1895/1896-
го навчального року. Підпис проф. Ю. Унежицького. ASP.
Іл. 10. Свідоцтво № 41. Новаківського про навчання в другому півріччі 1896/1897-
го навчального року. 15.07.1897. Нагороди: Медаль срібна. Підписи проф. 
Ю. Унежицького, Я. Станіславського. ASP.
Іл. 11. Свідоцтво № 58. Новаківського про навчання в першому півріччі 1897/1898-
го навчального року від 15.07.1897. Підпис проф. Ю. Унежицького. ASP.
Іл. 12. Свідоцтво № 35. Новаківського про навчання в другому півріччі 1897/1898-
го навчального року від 23.07.1898. Нагороди: Медаль срібна. Підписи проф. 
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Ю. Унежицького, Я. Станіславського. ASP.
Іл. 13. Свідоцтво № 72. Новаківського про навчання в першому півріччі 1898/1899-
го навчального року. Підпис проф. Л. Вичулковського. ASP.
Іл. 14. Свідоцтво № 54. Новаківського про навчання в другому півріччі 1898/1899-
го навчального року. Нагороди: Медаль срібна. Підписи проф. Л. Вичулковського, 
Я. Станіславського. ASP.
Іл. 15. Свідоцтво № 81. Новаківського про навчання в першому півріччі 1899/1900-
го навчального року. Підпис проф. Л. Вичулковського. ASP.
Іл. 16. Свідоцтво № 53. Новаківського про навчання в другому півріччі 1899/1900-
го навчального року від 15.07.1900. Нагороди: Медаль золота. Підпис проф. 
Л. Вичулковського. ASP.
Іл. 17. Свідоцтво № 83. Новаківського про навчання в першому півріччі 1900/1901-
го навчального року від 27.03.1901. Підписи проф. Л. Вичулковського, Я. Станіс-
лавського. ASP.
Іл. 18. Свідоцтво № 52. Новаківського про навчання в другому півріччі 1900/1901-
го навчального року від 27.07.1901. Підписи проф. Л. Вичулковського, Я. Станіс-
лавського. ASP.
Іл. 19. Свідоцтво № 85. Новаківського про навчання в першому півріччі 1901/1902-
го навчального року від 12.04.1902. Підпис проф. Л. Вичулковського. ASP.
Іл. 20. Свідоцтво № 65. Новаківського про навчання в другому півріччі 1901/1902-
го навчального року. Підпис проф. Л. Вичулковського. ASP.
Іл. 21. № 114. Новаківський. Реєстр студентів Краківської Академії мистецтв в 
першому півріччі 1903/1904-го навчального року. ASP.
Іл. 22. Свідоцтво № 114. Новаківського про навчання в першому півріччі 1903/1904-
го навчального року від 08.04.1904. Підпис проф. Л. Вичулковського. ASP.
Іл. 23. № 53. В. Вейс. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у Кракові 
в першому півріччі 1898/1899-го навчального року. ASP.
Іл. 24. І. Северин. Запис вступу на навчання до КАМ від 11.10.1905. ASP.
Іл. 25. Свідоцтво № 147. Северина про навчання в першому півріччі 1905/1906-го 
навчального року. Підпис проф. Я. Станіславського. ASP.
Іл. 26. № 106. Северин. Реєстр студентів Академії мистецтв у Кракові в першому 
півріччі 1906/1907-го навчального року. ASP.
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Іл. 27. Свідоцтво № 106. Северина про навчання в першому півріччі 1906/1907-го 
навчального року. ASP.
Іл. 28. М. Бурачек. Запис вступу на навчання до КАМ від 20 квітня 1907 року. ASP.
Іл. 29. № 35. Бурачек. Реєстр студентів школи Ю. Мегоффера на друге півріччя 
1906/1907 навчального року. Арк. 1–2. ASP.
Іл. 30. № 35. Бурачек. Реєстр студентів школи Ю. Мегоффера на друге півріччя 
1906/1907 навчального року. Арк. 1–2. ASP.
Іл. 31. Свідоцтво № 35 М. Бурачека про навчання в другому півріччі 1906/1907-го 
навчального року від 08.07.1907. Підпис проф. Ю. Мегоффера. ASP.
Іл. 32. № 38. М. Бурачек. Реєстр студентів Академії мистецтв у Кракові в першому 
півріччі 1907/1908-го навчального року. Школа Мегоффера. ASP.
Іл. 33. Свідоцтво № 38 М. Бурачека про навчання в першому півріччі 1907/1908-
го навчального року від 02.04.1908. Підпис проф. Ю. Мегоффера. ASP.
Іл. 34. Новаківський О. Фотопортрет. Фотограф М. Шалабавка. ЛННБУ ім. В. 
Стефаника. Інв. 24144/ІІ ф.
Іл. 35. Новаківський О. та інші на виставці «Товариства прихильників україн-
ського мистецтва» в музеї НТШ. Світлина. 1933 р. ЛННБУ ім. В. Стефаника. 
Інв. 24110/ІІ ф.
Іл. 36. Новаківський О., його учні та гості. Світлина. 1932 р. ЛННБУ ім. В. Сте-
фаника. Інв.  24114/ІІ ф.
Іл. 37. Новаківський О. та інші на посвяченні каменя-сфінкса у селі Космач. Світ-
лина. 1930 р. ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. 24143/ІІ ф.
Іл. 38–39. Список художніх творів в Каталоге VI выставки картин киевских 
худож ников. 1913. [№ 155. Кричевський Ф. «Три покоління». С. 9]. Каталог VI 
выставки картин киевских художников. Педагогический музей, 1913. Киев : Тип. 
К. Н. Милевского и Ко, 1913. 13 c.
Іл. 40. Один з варіантів образу «Три покоління» Ф. Кричевського, сфотографований 
на виставці у Педагогічному музеї 22 листоп. 1917 р. Фрагмент світлини. Архівні 
НФРФ ІМФЕ НАН України ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 63.
Іл. 41. Кричевський Ф. «Три покоління». 1913. Дикт, олія, 16,8 × 49 см. СОХМ, 
Суми. Інв. № Ж-325.
Іл. 42. Фрагмент експозиції Ф. Кричевського на виставці у Педагогічному музеї 
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22 листоп. 1917 р. Світлина. Архівні НФРФ ІМФЕ НАН України ім. М. Т. Риль-
ського. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 63.
Іл. 43. М. Ф. Біляшівський  (1867–1926). Перший директор Київського худож-
ньо-промислового і наукового музею імператора Миколи Олександровича. Фраг-
мент світлини М. Ф. Біляшівського (1908). 14,5х9,5, інв. № Ф-19770/1. НМІУ, Київ.
Іл. 44. Д. М. Щербаківський (1877–1927). Завідувач історичного та етнографічного 
відділу музею Київського художньо-промислового і наукового музею імператора 
Миколи Олександровича. Світлина. Ф. 13-6. Од. зб. 499. Арк. 10. НАФРФ ІМФЕ 
НАН України, Київ.
Іл. 45. Виставка 1906 року в Київському художньо-промисловому і науковому музеї. 
Експозиція українських старожитностей з приватних колекцій В. Н. Ханенко, 
О. С. Рахманової, графа О. О. Бобринського та Б. К. Жука. Світлина 2. Ф. 1. Оп. 
2. Спр. 1. Од. зб. 10. НМУНДМ, Київ.
Іл. 46. Експозиція Київського художньо-промислового і наукового музею у 
вересні 1911 року. Виставка присвячена приїзду імператора Миколи ІІ з родиною.  
Світлина 1. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3. Од. зб. 4. НМУНДМ, Київ.
Іл. 47. Ф. Кричевський. Фрагмент світлини (22.10.1917). Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 
68. НАФРФ ІМФЕ НАН України, Київ.
Іл. 48. Український килим зі збірки В. Кричевського, що прикрашав експозицію в 
Педагогічному музеї (22.10.1917). Світлина. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 57. НАФРФ 
ІМФЕ НАН України, Київ.
Іл. 49. Фрагмент експозиції Ф. Кричевського в залах Педагогічного музею. Світ-
лина. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 63. НАФРФ ІМФЕ НАН України, Київ.
Іл. 50. Копія Декрету Ради Народних Комісарів «Про націоналізацію художньої 
галереї Щукіна» від 5 листопада 1918 року. Світлина з онлайн-архіву ДМОМ ім. 
О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. Материалы – 
Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newestmuseum.
ru/reference/docs/index.php (дата звернення: 20.04.2016).
Іл. 51. Постанова № 672 Ради Міністрів СРСР «Про ліквідацію Державного музею 
нового західного мистецтва» від 6 березня 1948 року, Москва. Кремль. Світлина з 
онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного 
искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://www.newestmuseum.ru/reference/docs/index.php (дата звернення: 20.04.2016).
Іл. 52. Маєток Щукіних на Великому Знам’янському провулку, буд. № 8. Світ-
лина з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового 
западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звер-
нення: 12.05.2017).
Іл. 53. Зал Ґоґена в домі С. І. Щукіна (1908–1925). Світлина з онлайн-архіву 
ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. 
Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
newestmuseum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017).
Іл. 54. Зал Матісса в домі С. І. Щукіна (1911–1928). Фотографія з онлайн-архіву 
ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. 
Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
newestmuseum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017).
Іл. 55. Зал Ґоґена в Першому відділені ДМНЗМ (1924–1926). Фотографія з 
онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного 
искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 
12.05.2017).
Іл. 56. Виставка Ван Ґоґа в Другому відділені ДМНЗМ (1926–1927). Фотографія з 
онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного 
искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 
12.05.2017).
Іл. 57. Зал Поля Сезанна у Другому відділенні ДМНЗМ (1923–1926). Фотографія з 
онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного 
искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 
12.05.2017).
Іл. 58–60. Зал Поля Сезанна у Другому відділенні ДМНЗМ (1923–1926). Фото-
графія з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового 
западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим 
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доступу: http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звер-
нення: 12.05.2017).
Іл. 61–62. Світлина видання спогадів А. Воллара про П. Сезанна російською 
мовою 1934 року.
Іл. 63–64. Видання монографії Н. Яворської «Сезанн» (1935).
Іл. 65. Книга: КГМУИ Акты на поступление экспонатов постоянного хранения. 
– 1959. № 7/247. Ф. 2. Оп. 1. Од. зб. № 742. ДАФ: НХМУ, Київ.
Іл. 66. Акт № 271/25 Міністерства культури УРСР від 23.XII.1959. Арк. 43.
ДАФ: НХМУ, Київ.
Іл. 67. Книга: ДМУОМ. Акти надходження експонатів постійного зберігання. 
1969. № 7/365. Оп. 1. Од. зб. 1167. ДАФ: НХМУ, Київ.
Іл. 68. Акт № 57 Міністерства культури УРСР від 18.XII.1969. Арк. 79. ДАФ: 
НХМУ, Київ.
Іл. 69. Свідоцтво, видане А. Маневичу Київським художнім училищем від 18.06.1905. 
Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1.
Іл. 70–71. Біляшівський М. Лист А. Маневичу. Мюнхен. 07.10.1905. Листівка, 
[з автографом]. АФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 71. Арк. 
1–1 зв.
Іл. 72. Свідоцтво, видане А. Маневичу Академією мистецтв у Мюнхені за один 
семестр 1905–1906 навч. року (нім. мовою). 1906. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 
(Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 1.
Іл. 73. Афіша персональної виставки А. Маневича в Київському міському музеї 
в 1909 р. Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 4. 
Арк. 1.
Іл. 74. Каталог персональної виставки в Київському міському музеї в 1909 р. 
Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 7. Арк. 1.
Іл. 75. Афіша виставки картин А. Маневича в галереї Дюран-Рюеля в Парижі 
(лют.–берез. 1913 р.). Фотокопія. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 
1. Од. зб. 17. Арк. 1.
Іл. 76. Стаття Сень-Валері «Краєвиди А. Маневича» в паризькому виданні 
La Revue des beaux-arts від 8 березня 1913 р. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. 
Маневича). Оп. 1. Од. зб. 19. Арк. 2.
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Іл. 77. Каталог паризької виставки А. Маневича. 1913 р. Ксерокопія. ДАФ НХМУ. 
Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 18. 16 арк.
Іл. 78. Афіша виставки картин та етюдів А. Маневича в Петрограді. Ксерокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 24. Арк. 1.
Іл. 79–80. Каталог виставки А. Маневича в Петрограді 1916 р. Перша і остання 
сторінки обкладинки. Друк. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. 
Од. зб. 25. 6 арк.
Іл. 81. А. Маневич. Париж. Світлина. 1928 р. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Мане-
вича). Оп. 1. Од. зб. 86/б. Арк. 4.
Іл. 82. А. Маневич в Нью-Йорку. Світлина. 1942 р. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів 
А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 87. Арк. 3.
Іл. 83. А. Ейнштейн і А. Маневич на виставці А. Маневича. Нью-Йорк. Світлина 
1936 р. ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 86/б. Арк. 6.
Іл. 84. Відкриття виставки О. Шатківського. Світлина, [кінець 1960-х рр.]. ЛННБУ 
ім. В. Стефаника. Інв. № 238-1.
Іл. 85. Відкриття виставки О. Шатківського. Світлина, [кінець 1960-х рр.]. ЛННБУ 
ім. В. Стефаника. Інв. № 238-2.
Іл. 86.  Робоче місце А. Коцки з набором фарб гуаші (42 пігменти), палітра. Світ-
лина, 20 × 15 см. 01.02.2011. Особистий архів І. Павельчук.
Іл. 87. Меморіальний будинок-музей народного художника України А. А. Коцки. 
Світлина, 20 × 15 см. 01.02.2011. Особистий архів І. Павельчук.
Іл. 88. Експозиція картин А. Коцки в Меморіальному будинку-музеї народного 
художника України А. А. Коцки. Світлина, 20 × 15 см. 01.02.2011. Особистий 
архів І. Павельчук.
Іл. 89. Жіночий український народний стрій для переодягання портретованих 
моделей. Кінець XIX ст. [на тлі жіночого портрету «Оленка», 1947 р., в якому 
було використано цей костюм]. Світлина, 20 × 15 см. 01.02.2011. Особистий архів 
І. Павельчук.
Іл. 90–92. Ерделі А. Dimon. Ikta: Dzsex. [Вступ]. Рукопис. Закарпатська академія 
мистецтв. Особиста справа А. Ерделі. [3] арк.
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Іл. 1. Табл. [кадр презентації] 21. Презентація доповіді І. Павельчук «Рефлексіїї японізму в практиці українських 
колористів доби модерн» на Міжнародній конференції «Рефлексії японського мистецтва та ремесел у 
Центральній та Східній Європі до встановлення дипломатичних контактів між Польщею та Японією в 1919 
році». 27–29.06.2019. НМК, Краків, Польща.
Особистий архів І. Павельчук.

The influence of Japanese culture on European culture

Japonism 
viruses

+ = →

[eidos] = [ἰδέα] → 
material nature Euro- 
pean anthropocentrism
Empirical :
[2+2=4]

Academism
Realism
Naturalism
Impressionism

Shinto → in 
imagination
Art Nouveau era
Introspective : 
[2x2=4]

Symbolism
Post-impression-
ism
Expressionism

Husserl’s 
Phenomenology → 
Modernism
Antecedent : 
[√16=4]

Cubism
Abstraction
Design
Digital technology

ІЛЮСТРАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
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Іл. 2. № 12. О. Новаківський. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у Кракові в першому півріччі 
1892/1893-го навчального року.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 
połroczu 1892/1893 roku szkolny.



615

Іл. 3. Свідоцтво № 12 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1892/1893-го навчального року від 
01.03.1893. Підпис проф. Ф. Цинка.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. Świadectwa c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 
połroczu 1892/1893 roku szkolny.
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Іл. 4. № 10. О. Новаківський. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у Кракові про навчання в 
другому півріччі 1892/1893-го навчального року.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga 
połroczu 1892/1893 roku szkolny.
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Іл. 5. Свідоцтво № 10 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1892/1893-го навчального року. 
22.07.1893. Підпис проф. Ф. Цинка.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. Świadectwa c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga 
połroczu 1892/1893 roku szkolny.
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Іл. 6. № 26. О. Новаківський. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у Кракові в першому півріччі 
1893/1894-го навчального року. 
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 
połroczu 1893/1894 roku szkolny.
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Іл. 7. Свідоцтво № 26 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1893/1894-го навчального року від 
02.03.1894. Підпис проф. Ф. Цинка.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1887–1895. Świadectwa c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej 
połroczu 1893/1894 roku szkolny.
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Іл. 8. Свідоцтво № 4 л О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1895/1896-го навчального року. Підпис 
проф. Ю. Унежицького.
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1895/1896 roku szkolny.
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Іл. 9. Свідоцтво № 27 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1895/1896-го навчального року. Підпис 
проф. Ю. Унежицького. 
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1895/1896 roku szkolny. 
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Іл. 10. Свідоцтво № 41 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1896/1897-го навчального року. 
15.07.1897. Нагороди: Медаль срібна. Підписи проф. Ю. Унежицького, Я. Станіславського.
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1896/1897 roku szkolny.
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Іл. 11. Свідоцтво № 58 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1897/1898-го навчального року від 
15.07.1897. Підпис проф. Ю. Унежицького. 
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1897/1898 roku szkolny.
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Іл. 12. Свідоцтво № 35 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1897/1898-го навчального року від 
23.07.1898. Нагороди: Медаль срібна. Підписи проф. Ю. Унежицького, Я. Станіславського.
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1897/1898 roku szkolny.
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Іл. 13. Свідоцтво № 72 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1898/1899-го навчального року. 
Підпис проф. Л. Вичулковського. 
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1898/1899 roku szkolny.
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Іл. 14. Свідоцтво № 54 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1898/1899-го навчального року. 
Нагороди: Медаль срібна. Підписи проф. Л. Вичулковського, Я. Станіславського.
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa szkolne uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1898/1899 roku szkolny.
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Іл. 15. Свідоцтво № 81 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1899/1900-го навчального року. 
Підпис проф. Л. Вичулковського. 
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1899/1900 roku szkolny.
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Іл. 16. Свідоцтво № 53 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1899/1900-го навчального року від 
15.07.1900. Нагороди: Медаль золота. Підпис проф. Л. Вичулковського.
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1899/1900 roku szkolny.
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Іл. 17. Свідоцтво № 83 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1900/1901-го навчального року від 
27.03.1901. Підписи проф. Л. Вичулковського, Я. Станіславського. 
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1900/1901 roku szkolny.
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Іл. 18. Свідоцтво № 52 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1900/1901-го навчального року від 
27.07.1901. Підписи проф. Л. Вичулковського, Я. Станіславського.
Archiwum ASP w Krakowie. Świadectwa Szkolne Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych od 1895/1896 do 1900/1901 w 
Krakowie, c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga połroczu 1900/1901 roku szkolny.
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Іл. 19. Свідоцтво № 85 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1901/1902-го навчального року від 
12.04.1902. Підпис проф. Л. Вичулковського.
Archiwum ASP w Krakowie, 1901–1905. Świadectwa z postępów uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w pierwszej 
połroczu 1901/1902.
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Іл. 20. Свідоцтво № 65 О. Новаківського про навчання в другому півріччі 1901/1902-го навчального року. 
Підпис проф. Л. Вичулковського.
Archiwum ASP w Krakowie, 1895–1901. Świadectwa szkolne uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w druga 
połroczu 1901/1902.
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Іл. 21. № 114. О. Новаківський. Реєстр студентів Краківської Академії мистецтв в першому півріччі 1903/1904-
го навчального року.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1907–1908/1908–1909. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie 
w pierwszej połroczu 1903/1904 roku szkolny.
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Іл. 22. Свідоцтво № 114 О. Новаківського про навчання в першому півріччі 1903/1904-го навчального року від 
08.04.1904. Підпис проф. Л. Вичулковського.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacya, 1907–1908/1908–1909. Świadectwa z postępów Uczniów c. k. Akademii Sztuk 
Pięknych w pierwszej połroczu 1903/1904.



635

Іл. 23. № 53. В. Вейс. Реєстр студентів Школи образотворчих мистецтв у Кракові в першому півріччі 1898/1899-
го навчального року.
Archiwum ASP w Krakowie. Spis Uczniów c. k. Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1898/1899 roku 
szkolny.
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Іл. 24. І. Северин. Запис вступу на навчання до КАМ від 11.10.1905. 
Archiwum ASP w Krakowie. c. k. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. 1901–1905.



637

Іл. 25. Свідоцтво № 147 І. Северина про навчання в першому півріччі 1905/1906-го навчального року. Підпис 
проф. Я. Станіславського.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907. Świadectwa z postępów uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w 
pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1905/1906.
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Іл. 26. № 106. І. Северин. Реєстр студентів Академії мистецтв у Кракові в першому півріччі 1906/1907-го 
навчального року.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907. Spis Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 
pierwszej połroczu 1906/1907 roku szkolny.
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Іл. 27. Свідоцтво № 106 І. Северина про навчання в першому півріччі 1906/1907-го навчального року.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907. Świadectwa z postępów uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie w pierwszej połroczu 1906/1907.
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Іл. 28. М. Бурачек. Запис вступу на навчання до КАМ від 20 квітня 1907 року.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907.
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Іл. 29. № 35. М. Бурачек. Реєстр студентів школи Ю. Мегоффера на друге півріччя 1906/1907 навчального року. 
Арк. 1–2.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907. Spis Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w druga 
połroczu 1906/1907. Szkolа Megoffera (nr 31–56).
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Іл. 30. № 35. М. Бурачек. Реєстр студентів школи Ю. Мегоффера на друге півріччя 1906/1907 навчального року. 
Арк. 1–2.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1905–1907. Spis Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w druga 
połroczu 1906/1907. Szkolа Megoffera (nr 31–56).



643

Іл. 31. Свідоцтво № 35 М. Бурачека про навчання в другому півріччі 1906/1907-го навчального року від 
08.07.1907. Підпис проф. Ю. Мегоффера.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja, 1905–1907. Świadectwa z postępów Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie w druga połroczu 1906/1907 roku szkolny.



644

Іл. 32. № 38. М. Бурачек. Реєстр студентів Академії мистецтв у Кракові в першому півріччі 1907/1908-го 
навчального року. Школа Мегоффера.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja. 1907–1908/1908–1909. Spis Uczniów c. k. Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie w pierwszej połroczu 1907/1908. Szkolа Megoffera (31).
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Іл. 33. Свідоцтво № 38 М. Бурачека про навчання в першому півріччі 1907/1908-го навчального року від 
02.04.1908. Підпис проф. Ю. Мегоффера.
Archiwum ASP w Krakowie. Klasyfikacja, 1907–1908/1908–1909. Świadectwa z postępów Uczniów c. k. Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pierwszej połroczu 1907/1908 roku szkolny.
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Іл. 37. Новаківський О. та інші на посвяченні каменя-сфінкса у селі Космач. Світлина. 1930 р.
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. 24143/ІІ ф.

Іл. 34. Новаківський О. Фотопортрет. Фотограф М. Шалабавка.
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. 24144/ІІ ф.

Іл. 36. Новаківський О., його учні та гості. Світлина. 1932 р. 
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв.  24114/ІІ ф.

Іл. 35. Новаківський О. та інші на виставці «Товариства прихильників українського мистецтва» в музеї НТШ. 
Світлина. 1933 р.
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. 24110/ІІ ф.
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Іл. 38–39. Список художніх творів в Каталоге VI выставки картин киевских худож ников. 1913. [№ 155. 
Кричевський Ф. «Три покоління». С. 9].
Каталог VI выставки картин киевских художников. Педагогический музей, 1913. Киев : Тип. К. Н. Милевского и 
Ко, 1913. 13 c.
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Іл. 42. Фрагмент експозиції Ф. Кричевського на виставці у Педагогічному музеї 22 листоп. 1917 р. Світлина.
Архівні НФРФ ІМФЕ НАН України ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 63.

Іл. 40. Один з варіантів образу «Три покоління» Ф. Кричевського, сфотографований на виставці у Педагогічному 
музеї 22 листоп. 1917 р. Фрагмент світлини.
Архівні НФРФ ІМФЕ НАН України ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 63.

Іл. 41. Кричевський Ф. «Три покоління». 1913. Дикт, олія, 16,8 × 49 см.
СОХМ, Суми. Інв. № Ж-325.
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Іл. 46. Експозиція Київського художньо-промислового і наукового музею у вересні 1911 року. Виставка 
присвячена приїзду імператора Миколи ІІ з родиною.  Світлина 1. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3. Од. зб. 4.
НМУНДМ, Київ.

Іл. 43. М. Ф. Біляшівський  (1867–1926). Перший директор Київського художньо-промислового і наукового музею 
імператора Миколи Олександровича. Фрагмент світлини М. Ф. Біляшівського (1908). 14,5х9,5, інв. № Ф-19770/1.
НМІУ, Київ.

Іл. 44. Д. М. Щербаківський (1877–1927). Завідувач історичного та етнографічного відділу музею Київського 
художньо-промислового і наукового музею імператора Миколи Олександровича. Світлина. Ф. 13-6. Од. зб. 499. 
Арк. 10.
НАФРФ ІМФЕ НАН України, Київ.

Іл. 45. Виставка 1906 року в Київському художньо-промисловому і науковому музеї. Експозиція українських 
старожитностей з приватних колекцій В. Н. Ханенко, О. С. Рахманової, графа О. О. Бобринського та Б. К. Жука. 
Світлина 2. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1. Од. зб. 10.
НМУНДМ, Київ.
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Іл. 49. Фрагмент експозиції Ф. Кричевського в залах Педагогічного музею. Світлина. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 63.
НАФРФ ІМФЕ НАН України, Київ.

Іл. 48. Український килим зі збірки В. Кричевського, що прикрашав експозицію в Педагогічному музеї 
(22.10.1917). Світлина. Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 57.
НАФРФ ІМФЕ НАН України, Київ.

Іл. 47. Ф. Кричевський. Фрагмент світлини (22.10.1917). Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 68.
НАФРФ ІМФЕ НАН України, Київ.
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Іл. 51. Постанова № 672 Ради Міністрів СРСР «Про ліквідацію Державного музею нового західного мистецтва» 
від 6 березня 1948 року, Москва. Кремль. Світлина з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: 
Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
newestmuseum.ru/reference/docs/index.php (дата звернення: 20.04.2016).

Іл. 50. Копія Декрету Ради Народних Комісарів «Про націоналізацію художньої галереї Щукіна» від 5 листопада 
1918 року. Світлина з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. 
Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newestmuseum.ru/reference/docs/
index.php (дата звернення: 20.04.2016).
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Іл. 57. Зал Поля Сезанна у Другому відділенні ДМНЗМ (1923–1926). Фотографія з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. 
С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 12.05.2017).

Іл. 52. Маєток Щукіних на Великому Знам’янському провулку, буд. № 8. Світлина з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. 
С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017).

Іл. 53. Зал Ґоґена в домі С. І. Щукіна (1908–1925). Світлина з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Відтворено 
за: Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.newestmuseum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017).

Іл. 54. Зал Матісса в домі С. І. Щукіна (1911–1928). Фотографія з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. Від-
творено за: Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1910/index.php (дата звернення: 12.05.2017).

Іл. 55. Зал Ґоґена в Першому відділені ДМНЗМ (1924–1926). Фотографія з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. 
Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 12.05.2017).

Іл. 56. Виставка Ван Ґоґа в Другому відділені ДМНЗМ (1926–1927). Фотографія з онлайн-архіву ДМОМ ім. О. С. 
Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 12.05.2017).
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Іл. 58–60. Зал Поля Сезанна у Другому відділенні ДМНЗМ (1923–1926). Фотографія з онлайн-архіву ДМОМ 
ім. О. С. Пушкіна. Відтворено за: Музей нового западного искусства. Материалы – Документы [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.newestmuseum.ru/history/virtual/1920/index.php (дата звернення: 12.05.2017).

58

60

59



654

Іл. 61–62. Світлина видання спогадів А. Воллара про П. Сезанна російською мовою 1934 року.
Іл. 63–64. Видання монографії Н. Яворської «Сезанн» (1935).
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Іл. 65. Книга: КГМУИ Акты на поступление экспонатов постоянного хранения. – 1959. № 7/247. Ф. 2. Оп. 1. Од. 
зб. № 742.
ДАФ: НХМУ, Київ.



656

Іл. 66. Акт № 271/25 Міністерства культури УРСР від 23.XII.1959. Арк. 43.
ДАФ: НХМУ, Київ.
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Іл. 67. Книга: ДМУОМ. Акти надходження експонатів постійного зберігання. 1969. № 7/365. Оп. 1. Од. зб. 1167.
ДАФ: НХМУ, Київ.
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Іл. 68. Акт № 57 Міністерства культури УРСР від 18.XII.1969. Арк. 79.
ДАФ: НХМУ, Київ.
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Іл. 69. Свідоцтво, видане А. Маневичу Київським художнім училищем від 18.06.1905. Фотокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 1.
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Іл. 70–71. Біляшівський М. Лист А. Маневичу. Мюнхен. 07.10.1905. Листівка, [з автографом].
АФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 71. Арк. 1–1 зв.
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Іл. 72. Свідоцтво, видане А. Маневичу Академією мистецтв у Мюнхені за один семестр 1905–1906 навч. року 
(нім. мовою). 1906. Фотокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 3. Арк. 1.
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Іл. 73. Афіша персональної виставки А. Маневича в Київському міському музеї в 1909 р. Фотокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 4. Арк. 1.
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Іл. 74. Каталог персональної виставки в Київському міському музеї в 1909 р. Фотокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 7. Арк. 1.
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Іл. 75. Афіша виставки картин А. Маневича в галереї Дюран-Рюеля в Парижі (лют.–берез. 1913 р.). Фотокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 17. Арк. 1.
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Іл. 77. Каталог паризької виставки А. Маневича. 1913 р. Ксерокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 18. 16 арк.

Іл. 76. Стаття Сень-Валері «Краєвиди А. Маневича» в паризькому виданні La Revue des beaux-arts від 8 березня 
1913 р.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 19. Арк. 2.

76 77



666

Іл. 78. Афіша виставки картин та етюдів А. Маневича в Петрограді. Ксерокопія.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 24. Арк. 1.
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Іл. 79–80. Каталог виставки А. Маневича в Петрограді 1916 р. Перша і остання сторінки обкладинки. Друк.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 25. 6 арк.
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Іл. 83. А. Ейнштейн і А. Маневич на виставці А. Маневича. Нью-Йорк. Світлина 1936 р.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 86/б. Арк. 6.

Іл. 81. А. Маневич. Париж. Світлина. 1928 р.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 86/б. Арк. 4.

Іл. 82. А. Маневич в Нью-Йорку. Світлина. 1942 р.
ДАФ НХМУ. Ф. 28 (Архів А. А. Маневича). Оп. 1. Од. зб. 87. Арк. 3.
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Іл. 84. Відкриття виставки О. Шатківського. Світлина, [кінець 1960-х рр.].
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. № 238-1.

Іл. 85. Відкриття виставки О. Шатківського. Світлина, [кінець 1960-х рр.].
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Інв. № 238-2.
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Іл. 87. Меморіальний будинок-музей народного художника України А. А. Коцки. Світлина, 20 × 15 см. 01.02.2011.
Особистий архів І. Павельчук.

Іл. 86.  Робоче місце А. Коцки з набором фарб гуаші (42 пігменти), палітра. Світлина, 20 × 15 см. 01.02.2011.
Особистий архів І. Павельчук.
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Іл. 89. Жіночий український народний стрій для переодягання портретованих моделей. Кінець XIX ст. [на тлі 
жіночого портрету «Оленка», 1947 р., в якому було використано цей костюм]. Світлина, 20 × 15 см. 01.02.2011.
Особистий архів І. Павельчук.

Іл. 88. Експозиція картин А. Коцки в Меморіальному будинку-музеї народного художника України А. А. Коцки. 
Світлина, 20 × 15 см. 01.02.2011.
Особистий архів І. Павельчук.
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Іл. 90-92. Ерделі А. Dimon. Ikta: Dzsex. [Вступ]. Рукопис. Закарпатська академія мистецтв. Особиста справа 
А. Ерделі. [3] арк.
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ДОДАТОК Б
СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ ОБРАЗОТВОРЧИХ МАТЕРІАЛІВ, ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації до розділу 3
Рефлексії японізму в українському живописі 1900-1920-х років

Іл. 3.1.1. К. Утамаро. Куртизанка, що читає лист. 1805-1806. Папір, кольорова туш, 
висячий сувій какемоно, 125,7×53,5 см. Інв. № 3048. Британський музей, Лондон. 
Світлина з онлайн-архіву. The British Museum: веб-сайт. URL: https:// www.
britishmuseum.org/collection/object/A_2014-3048-1 (дата звернення: 12.05.17).
Іл. 3.1.2. О. Новаківський. Жінка в кімоно. 1910. Полотно, олія, 84×74 см. Інв. 
№ 0288. Канадсько-українська мистецька фундація, Торонто. Фотограф О. Лесюк. 
Світлина, 20×15 см. 08.05.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.1.3. І. Северин. Розквітла яблуня. 1910. Полотно, олія, 49×60 см. Інв. № Ж-524. 
НМЛ ім. А. Шептицького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.4. Ф. Кричевський. Портрет Л. Старицької на золотому тлі. 1914. Полотно, 
олія, 216×99 см. Інв. № Ж-502. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.5. І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану. 1880–1891. Полотно, 
олія, 203×358 см. Інв. № Ж-4005. ДРМ, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. 
Погляд : веб-сайт. URL: https://www.poglyad.tv/hto-vony-geroyi-kartyny-illi-ryepina-
zaporozhtsi-pyshut-lysta-turetskomu-sultanu/ (дата звернення: 01.03.18).
Іл. 3.1.6. О. Мурашко. Похорон кошового. 1900. Полотно, олія, 230×360 см. 
Інв. № Ж-155. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.7. О. Мурашко. Парижанки в кафе. 1902–1903. Полотно, олія, 217×87 см. 
Інв. № Ж-89. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.8. К. Утамаро. Шельма. 1800. Папір, кольоровий друк по дереву, 73×25 см. 
Британська бібліотека, Лондон. Світлина з онлайн-архіву. Japanesprints : веб-сайт. 
URL: https://japaneseprints.livejournal.com/2579.html (дата звернення: 10.04.17).
Іл. 3.1.9. К. Утамаро. Жінка, що бавиться з хустиною. 1790. Папір, кольоровий 
друк по дереву, 69×27 см. Британська бібліотека, Лондон. Світлина з онлайн-ар-
хіву. Artchive.ru : веб-сайт. URL: https://artchive.ru/utamaro/works/239169~ Zh 
enschina_igrajuschaja_shal’ju (дата звернення: 10.04.17). 
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Іл. 3.1.10. Е. Деґа. У кафе. Абсент. 1876. Полотно, олія, 68×92 см. Інв. № RF-1984. 
Музей д’Орсе, Париж. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.11. Е. Мане. Сливовиця. 1877. Полотно, олія, 73,6×50,2 см. Інв. № 1971.85.1. 
Національна галерея мистецтв, Вашинґтон. Світлина з онлайн-архіву [Елек-
тронний ресурс] // National Gallery of Art : веб-сайт. URL: https://www.nga.gov/
collection/art-object-page.53034.html (дата звернення: 09.03.15).
Іл. 3.1.12. Е. Мане. У татуся Лютуіля. 1879. Полотно, олія, 92×112 см. Музей 
Екоте Фіко, Турин. Світлина з онлайн-архіву. Museofico : веб-сайт. URL: http://
www.museofico.it/en/exhibitions/ (дата звернення: 19.07.18).
Іл. 3.1.13. А. де Тулуз-Лотрек. Японський диван. 1892–1893. Кольорова літо-
графія, 7,87×5,94 см. Інв. № В-466. Королівський музей витончених мистецтв, 
Брюссель. Світлина з онлайн-архіву. MoMa : веб-сайт. URL: https://www.moma.
org/collection/works/62041(дата звернення: 06.02.18).
Іл. 3.1.14. Е. Мане. Бар у Фолі-Бержер. 1882. Полотно, олія, 96×130 см. Інститут 
історії мистецтва С. Курто, Лондон. Світлина з онлайн-архіву. The Courtauld : 
веб-сайт. URL: https://courtauld.ac.uk/gallery/collection/impressionis m-post-
impressionism/edouard-manet-a-bar-at-the-folies-bergere (дата звернення: 11.02.16).
Іл. 3.1.15. О. Ренуар. Сніданок веслярів. 1880–1881. Полотно, олія, 172,7×129,5 см. 
Інв. № 1637. Галерея Філліпс, Вашинґтон. Світлина з онлайн-архіву. Pierre-
Auguste Renoir : веб-сайт. URL: https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica. 
com/2017/02/Pierre-Auguste-Renoir.html (дата звернення: 02.05.17).
Іл. 3.1.16. О. Мурашко. Кав’ярня. 1902. Полотно, олія, 186×167 см. Інв. № Ж-490. 
ОХМ, Одеса. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.17. І. Сулоага. Мої двоюрідні сестри. Фрагмент. 1903. Полотно, олія, 
114×182 cм. Національний музей мистецтва Каталонії, Барселона. Фотограф 
І. Гриценко. Світлина, 20 × 15 см. 15.02.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.1.18. І. Сулоага. Портрет Люсьєн Бреваль. 1898. Полотно, олія, 58×53 cм. 
Колекція Кастро Серни в Музей Гойї, Кастр. Світлина з онлайн-архіву. Live 
Internet : веб-сайт. URL: https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post 
406043257 (дата звернення: 02.03.16).
Іл. 3.1.19. І. Сулоага. У Сент-Клауді. Фрагмент. 1900-ті. Полотно, олія. 185×115 
cм. Музей Сан-Тельмо, Сан-Себастьян. Фотограф І. Гриценко. Світлина, 20 × 
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15 см. 15.02.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.1.20–3.1.20/1. Мурашко. Кав’ярня. 1902. Полотно, олія,186×167 см. Інв. 
№ Ж-490. ОХМ, Одеса. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.21. К. Утамаро. Час Коня. 1794. Укійо-е, кольорова ксилографія, 73×25 см. 
Британська бібліотека, Лондон. Світлина з онлайн-архіву. Japanesprints : веб-сайт. 
URL: https://japaneseprints.livejournal.com/2579.html (дата звернення: 11.05.17).
Іл. 3.1.22. Анрі де Тулуз-Лотрек. Танець у Мулен Руж. 1890. Полотно, олія, 
115,5×150 см. Художній музей Філадельфії, США. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.23. Анрі де Тулуз-Лотрек. Ла Гулю, яка покидає Мулен Руж у компанії двох 
подруг. 1892. Картон, олія. Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва, США. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.24. О. Ренуар. Дівчинка із соколом. Мадемуазель Флері в алжирському 
костюмі. 1880. Полотно, олія, 126,5×78,2 см. Інститут мистецтв Стерлінга і Франсін 
Кларк, Вільямстаун, штат Массачусетс, США. Світлина з онлайн-архіву. PH Pub 
Hist : веб-сайт. URL: https://www.pubhist.com/w13604 (дата звернення: 12.06.16).
Іл. 3.1.25. О. Мурашко. Парижанки в кафе. 1902. Полотно, олія, 217×87 см. Інв. 
№ Ж-89. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.26. О. Мурашко. Біля кав’ярні. 1903. Полотно, олія, 238×152,5 см. Інв. 
№ Ж-299. ХХМ, Харків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.27. О. Мурашко. Фрагмент. Парижанки. 1902–1903. Полотно, олія, 
200×96 см. Інв. № Ж-211. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.28. Настінний сувій какемоно. Друга половина XIX ст. 150×80 см. При-
ватна збірка, Відень. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.29. Дж. Вістлер. Симфонія в тілесних і рожевих тонах: портрет місіс 
Френсіс Лейланд. 1871–1874. Полотно, олія, 195×102, 2 см. Інв. № 1916.1.133. 
Колекція Фріка в Генрі Клей Фрік Хаус, Нью-Йорк. Світлина з онлайн-архіву. 
Google Arts and Culture: веб-сайт. URL: https:// artsandculture.google.com/asset/ 
symphony-in-flesh-color-and-pink-portrait-of-mrs-frances-leyland-james-mcneill-
whistler/9AHhmZ45N_bSYw (дата звернення: 11.07.18)
Іл. 3.1.30. О. Ренуар. Танець у селі. 1883. Полотно, олія, 180,3×90 см. Музей 
д’Орсе, Париж. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.31. Ґ. Клімт. Любов. 1895. Полотно, олія, 60×44 см. Інв. № 25005. Віден-
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ський музей Карлсплац, Відень. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.32. О. Мурашко. Парижанки. 1903. Полотно, олія, 200×96 см. Інв. № Ж-211. 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.33. К. Утамаро. Час Коня. 1794. Папір, кольоровий друк по дереву, 73×25 см. 
Британська бібліотека, Лондон. Світлина з онлайн-архіву. Japanesprints : веб-сайт. 
URL: https://japaneseprints.livejournal.com/2579.html (дата звернення: 12.05.17).
Іл. 3.1.34. Дж. Вістлер. Троянда і срібло. Принцеса з країни порцеляни, 1963–1865. 
Полотно, олія, 199,9×116,1 см. Інв. № F1903.91a-b. Галерея мистецтв Фріра, Вашин-
ґтон. Світлина з онлайн-архіву. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery : 
веб-сайт. URL: https://www.si.edu/object/fsg_F1903.91a-b? width=85%25&height=85
%25&iframe=true&destination=museum/freer-gallery-of-art (дата звернення: 11.05.17).
Іл. 3.1.35. К. Моне. Мадам Моне в кімоно.1876. Полотно, олія, 231,8×142,3 см. 
Галерея Лорни і Роберта Розенберґів, Бостон. Світлина з онлайн-архіву. Museum 
of Fine Arts Boston : веб-сайт. URL: https://collections.mfa.org/objects/ 33556/
la-japonaise-camille-monet-in-japanese-costume?ctx=8ba306e6-592e-45d5-974d-
750dbf2b3c24&idx=5 (дата звернення: 11.04.18).
Іл. 3.1.36. О. Новаківський. Жінка в кімоно. 1910. Полотно, олія, 84×74 см. Інв. 
№ 0288. Канадсько-українська мистецька фундація, Торонто. Фотограф О. Лесюк. 
Світлина, 20×15 см. 08.05.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.1.37. В. ван Ґоґ. Гейша. 1887. Полотно, олія, 105×60,5 см. Музей ван Ґоґа, 
Амстердам. Фотограф К. Беленкова. Світлина, 20×15 см. 22.06.2018. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 3.1.38. Ю. Панкевич. Японка. 1908. Полотно, олія, 200×94 см. НМК, Краків. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.39. Ф. Кричевський. Портрет Л. Старицької на золотому тлі. 1914. Полотно, 
олія, 216×99 см. Інв. № Ж-502. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.1.40. А. Муха. Шампанське Біла Зірка. 1899. Плакат, кольорова літографія, 
5,82×1,88 см. Інв. № J-709. Муніципальна збірка мистецтв, Хемніц. Світлина з 
онлайн-архіву. Alphonse Mucha : веб-сайт. URL: https://www.artsy. net/artwork/
alphonse-mucha-moet-and-chandon-champagne-white-star-1 (дата звернення: 12.03.14).
Іл. 3.2.1. Л. Вичулковський. Портрет Ф. Ясенського. 1911. Папір, пастель, 
82×96 см. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук.
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Іл. 3.2.2. Л. Вичулковський. Натюрморт з апельсинами. 1912. Папір, акварель, 
67×82 см. НМВ, Варшава. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.2.3. Л. Вичулковський. Орхідеї. 1910. Папір, пастель, 72×62 см. НМВ, 
Варшава. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.2.4. Л. Вичулковський. Автопортрет у китайському жупані. 1911. Папір, 
пастель, 94,5×87 см. НМВ, Варшава. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.2.5. Л. Вичулковський. Натюрморт з китайською фарфоровою вазою. 1905. 
Полотно, олія, 66×88 см. НМВ, Варшава. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.2.6. А. Білінська-Богданович. Жінка з японською парасолькою. 1885. Папір, 
пастель, 94×74 см. Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Gallerix.ru: веб-
сайт. URL: https://gallerix.ru/storeroom/2146836383/N/ 812267691/ (дата звернення: 
12.04.18).
Іл. 3.2.7. О. Бознанська. Портрет молодої жінки з червоною парасолькою. 1886. 
Полотно, олія, 88×60 см. Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Kossowska 
I., Kossowski Ł. Malarstwo polskie: symbolizm i Młoda Polska. Warszawa : Arkady, 
2010. 408 s., S. 217.
Іл. 3.2.8. С. Богус-Сестрзенцевич. Гейша. 1902. Полотно, олія, 48×76 см. Приватна 
збірка. Фотокопія. Відтворено за: Kossowska I., Kossowski Ł. Malarstwo polskie: 
symbolizm i Młoda Polska. Warszawa : Arkady, 2010. 408 s., S.219.
Іл. 3.2.9. С. Дембіцький. Японка. 1891. Полотно, олія, 80×46 см. ЛНГМ ім. Б. Воз-
ницького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.10. Л. Вичулковський. Японка. 1897. Полотно, олія. 75,5×50 см. НМК, 
Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.2.11. О. Новаківський. Жінка в кімоно. 1910. Полотно, олія, 84×74 см. Інв. 
№ 0288. Канадсько-українська мистецька фундація, Торонто. Фотограф О. Лесюк. 
Світлина, 20×15 см. 08.05.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.2.12. К. Утамаро. Факсиміле на гравюрі «Красуня перед дзеркалом». 
1803–1804. Музей мистецтв МОА, Атамі, Японія. Світлина з онлайн-архіву. 
Artchive.ru : веб-сайт. URL: https://artchive.ru/utamaro/works/239166~ Krasavitsa 
_pered_zerkalom (дата звернення: 10.04.17).
Іл. 3.2.13. Табличка на картині «Жінка в кімоно» О. Новаківського, на якій 
зазначено, що Канадсько-українській мистецькій фундації портрет подарували 
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М. і Я. Шафранюки, Торонто, Канада. Фотограф О. Лесюк. Світлина, 20×15 см. 
08.05.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.2.14. О. Новаківський. Факсиміле на картині «Жінка в кімоно». 1910. Канад-
сько-українська мистецька фундація, Торонто, Канада. Фотограф О. Лесюк. 
Світлина, 20×15 см. 08.05.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.2.15. У. Тойокуні. Жінка, яка тримає лист. 1812. Папір, кольоровий друк по 
дереву, 40,1×27,0 см. Інв. № JP-3121. Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.2.16–3.2.18/1. Французький журнал мод «La Mode Illustrée», № 12. 24.03.1912. 
Світлина з онлайн-архіву. La Mode Illustree : веб-сайт. URL: https://belepok.ru/
jurnal-mod-11416 (дата звернення: 12.05.18).
Іл. 3.2.19. О. Новаківський. На Плантах, 1900. Папір, олівець. 20,4×16,8 см. 
Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Волошин Л. Образ жінки у творчості 
Олекси Новаківського : монографія. Львів ; Харків : Вид. Олександр Савчук, 
2018. 368 с. : іл. С. 287.
Іл. 3.2.20. А. де Тулуз-Лотрек. Ревю бланш.1895. Кольорова літографія, 130×95 см. 
Музей А. де Тулуз-Лотрека, Альбі. Світлина з онлайн-архіву. Metmuseum: веб-
сайт. URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/334255 (дата звер-
нення: 22.09.17).
Іл. 3.2.21. К. Утамаро. Факсиміле на гравюрі «Красуня перед дзеркалом». 1803–
1804. Папір, кольоровий друк по дереву, 39,1×26,0 см. Музей мистецтв МОА, місто 
Атамі, Японія. Світлина з онлайн-архіву. Artchive.ru : веб-сайт. URL: https://artchive.
ru/utamaro/works/239166~Krasavitsa_pered_zerkalom (дата звернення: 10.04.17).
Іл. 3.2.22. А. де Тулуз-Лотрек. Портрет Іветт Гільбер.1894. 48×28 см. А. де Тулуз 
Лотрек, Альбі. Світлина з онлайн-архіву. ARTEFACT: веб-сайт. URL: https://
ar.culture.ru/ru/subject/pevica-ivett-gilber (дата звернення: 12.08.18).
Іл. 3.2.23. О. Новаківський. Начерк до портрета Л. Федорович-Малицької. 1920-ті. 
22,5×14 см. Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Волошин Л. Образ жінки 
у творчості Олекси Новаківського : монографія. Львів ; Харків : Вид. Олександр 
Савчук, 2018. 368 с. : іл. С. 301.
Іл. 3.2.24–3.2.24/1. О. Новаківський. Портрет графині Квілецької. 1904. Полотно, 
олія, 96×72 см. Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Нова-
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ківський / Ін-т народознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 62.
Іл. 3.2.25–3.2.25/1. П. Ґоґен. Кафе в Арлі. 1888. Полотно, олія, 71,5×91,5 см. Інв. 
№ Ж-3367. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.2.26–3.2.26/1. В. ван Ґоґ. Арлезіанка. Мадам Жину з книгами. 1888–1889. 
Полотно, олія, 91,4×73,7 см. Інв. № 51.112.3. Музей мистецтва Метрополітен, 
Нью-Йорк. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.1. Декоративне блюдо. Квіти і птах. Доба Пізній Цінь, 1851–1911. Мідь, 
емалевий розпис, 4,7×36,6 см. Імператорський палац, Пекін. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.2. Посудина для омивання. Доба Цань Ху, 1603–1867. Фарфор, 
24,3×15,7х7,8 см. Збірка японського фарфору, Музей Сучжоу, Китай. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 3.3.3. Глек. Доба Сон, 960 р. до н. е. 1279. Кераміка, 60×15 см. Національний 
музей Китаю, Пекін. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.4. Декоративна ширма «Чапінь». Доба Ранній Цінь, 1644–1735. Червоне 
дерево, інкрустація, 20×10×27 см. Імператорський палац, Пекін. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 3.3.5. Посудини для вмивання. Доба Ранній Цінь, 1661–1722. Китайський
фарфор, 23,2×13,9×7,5 см. Національний музей Китаю, Пекін. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.6. Хуі Шоу. Опахало. Доба Ранній Цінь, 1633–1640. Пергамент, туш,
25×40 см. Національний музей Китаю, Пекін. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.7. Картина з каменю «Куапінь». Доба Середній Цінь, 1736–1850. Напівдо-
рогоцінне каміння, рельєф, 76×112 см. Імператорський палац, Пекін. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 3.3.8. У. Хіросіґе. Квітучий сливовий сад у Камейдо. 1856–1858. Аркуш № 30. 
Серія «Сто відомих видів Едо». Папір, кольоровий друк по дереву, 36,8×25,0 см. 
Токійський художній музей Фудзі, Токіо. Світлина з онлайн-архіву. Rijksmuseum: 
веб-сайт. URL: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/ RP-P-1956-743 (дата 
звернення: 12.02.18).
Іл. 3.3.9. К. Хокусай. Вид на Фудзі з гори Готен’яма біля річки Сінаґава. 1830–
1832. Аркуш № 39. Серія «Тридцять шість видів Фудзі», шо складалась із 46 
гравюр. Папір, кольоровий друк по дереву, 25,3×37,7 см. Токійський художній 
музей Фудзі, Токіо. Світлина з онлайн-архіву. Metmuseum: веб-сайт. URL: https://
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www.metmuseum.org/art/collection/search/56135 (дата звернення: 11.01.18).
Іл. 3.3.10. В. ван Ґоґ. Квітучий мигдаль.1890. Полотно, олія,73,3×92,4 см. Інв.
№ FM-671, H-688, Музей В. ван Ґоґа, Амстердам. Фотограф К. Беленкова. Світ-
лина, 20×15 см. 22.06.2018. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.3.11. В. ван Ґоґ. Квітуче дерево груші. 1888. Полотно, олія, 73×46 см. Інв. 
№ FM-405, H-434. Музей В. ван Ґоґа, Амстердам. Фотограф К. Беленкова. Світ-
лина, 20×15 см. 22.06.2018. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.3.12. І. Северин. Квітуча яблуня. 1910. Полотно, олія, 49×60 см. Інв. № Ж-524. 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.13. Я. Станіславський. Яблуня у квіту. 1900-ті. Картон, олія, 16,3×22,5 см. 
Інв. № Ж-510. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.14. Я. Станіславський. Квітучі яблуні. 1903. Картон, олія, 16,5×22,5 см.
Інв. № II-b 604. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.15. Я. Станіславський. Сад навесні. 1884. Дошка, олія, 24×32,4 см. Інв. 
№ II-b 798. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.16. М. Бурачек. Яблуні у цвіту.1936. Картон, олія, 30×23,5 см. Інв. № ЖС-661. 
ХХМ, Харків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.17. М. Бурачек. Яблуня у цвіту. Кін. 1930-х. Полотно, олія, 98×99 см. Інв. 
№ ЖС-177. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.18. У. Хіросіґе. Маки. 1835. Папір, кольорова ксилографія, 33,7×10,8 см. Інв. 
№ JP-2532. Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.19. В. ван Ґоґ. Ваза з маками. 1886. Полотно, олія, 91×50,5 см. Музей
сучасного мистецтва Кунстхаус, Грац. Світлина з онлайн-архіву. Artsy.net: веб-
сайт. URL: https://www.artsy.net/artwork/vincent-van-gogh-vase-with-corn flowers-
and-poppies (дата звернення: 12.02.18).
Іл. 3.3.20. У. Хіросіґе. Сад ірисів у Хорікірі. 1857. Аркуш № 64. Серія «Сто відомих 
видів Едо». Папір, кольоровий друк по дереву, 36,1×23,6 см. Бруклінський музей, 
Нью-Йорк. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.21. Я. Станіславський. Мальви. 1900. Картон, пастель, 27×15 см. Приватна 
збірка. Світлина з онлайн-архіву. Arthive: веб-сайт. URL: https:// arthive.com/ru/
artists/267~Jan_Stanislavskij (дата звернення: 15.01.19)
Іл. 3.3.22.–3.4.22. /1. Я. Станіславський. Мальви в сонці. 1900. Картон, пастель, 
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20×12 см. Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Arthive: веб-сайт. URL: 
https://arthive.com/ru/artists/267~Jan_Stanislavskij (дата звернення: 15.01.19)
Іл. 3.3.23. Я. Станіславський. Мальви – польська осінь. 1905. Картон, пастель,
32,2×42,2 см. Інв. № II-b 809. Національний музей у Кракові, Краків. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 3.3.24. Я. Станіславський. Мальви, 1905. Картон, пастель, 56×42 см. Інв. № III 
r.a.14414, Національний музей у Кракові, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.25. І. Северин. Мальви-I. 1905–1910. Папір, пастель, 63,5×30,5 см. Інв.
№ Гн-828, НМЛ ім. А. Шептицького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.3.26. І. Северин. Мальви-II. 1905–1910. Папір, пастель, 63,5×30,5 см. Інв.
№ Гн-827. НМЛ ім. А. Шептицького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.4.1.–3.4.1/1. К. Утамаро. Куртизанка, яка читає лист. 1805–1806. Папір,
кольорова туш, звисаючий сувій какемоно, 125,7×53,5 см. Інв. № 3048. Британ-
ський музей, Лондон. Світлина з онлайн-архіву. The MET 150: веб-сайт. URL: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/56793 (дата звернення: 12.05.17).
Іл. 3.4.2. Імператриця Феодора зі свитою. Фрагмент мозаїки на боковій 
апсиді.546–547. Базиліка Сан-Вітале, Равенна. Світлина з онлайн-архіву. Khan 
Academy: веб-сайт. URL: https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/
early-europe-and-colonial-americas/medieval-europe-islamic-world/a/justinian-
mosaic-san-vitale (дата звернення: 03.04.15).
Іл. 3.4.3. Верхня галерея апсиди Базиліки Сан-Вітале, Равенна. Світлина з 
онлайн-архіву. Khan Academy: веб-сайт. URL: https://www.khanacademy.org/ 
humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/medieval-europe-
islamic-world/a/justinian-mosaic-san-vitale (дата звернення: 03.04.15).
Іл. 3.4.4.–3.4.4/1. Ґ. Клімт. Портрет Аделі Блох-Бауер I. 1907. Полотно, олія, 
138×138 см. Інв. № 3830. Нова Галерея, Нью-Йорк. Світлина з онлайн-архіву. 
Gustav-Klimt: веб-сайт. URL: https://www.gustav-klimt.com/Portrait-Of-Adele-
Bloch-Bauer-1.jsp (дата звернення: 23.08.16).
Іл. 3.4.5. Ґ. Клімт. Поцілунок. 1908. Полотно, олія, 180х180 см. Інв. № 912. Віден-
ський Бельведер, Відень. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.4.6. Ф. Кричевський. Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі. 1914.
Полотно, олія, 216×99 см. Інв. № Ж-502. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
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Іл. 3.4.7. Традиційне японське кімоно. Поч. XX ст. Світлина з онлайн-архіву. Live 
Japan: веб-сайт. URL: https://livejapan.com/en/article-a0001028/ (дата звернення: 
12.05.18).
Іл. 3.4.8. Ґ. Клімт. Очікування. Фрагмент. Фриз Стокле. 1909–1911. Мозаїка, мармур, 
золото, срібло, кераміка, перламутр, скло, напівкоштовні камені, мідь, латунь, золота 
фольга, 200×738 см. Палац Стокле, Брюссель. Світлина з онлайн-архіву. Gustav 
Klimt and the Palais Stoclet: веб-сайт. URL: https://artsandculture.google.com/exhibit/
gustav-klimt-and-the-palais-stoclet/FgIit DQVcrnvKg (дата звернення: 23.08.16).
Іл. 3.4.9. Ґ. Клімт. Фриз Стокле. Фрагмент. 1909–1911. Мозаїка, мармур, золото, 
срібло, кераміка, перламутр, скло, напівкоштовні камені, мідь, латунь, золота 
фольга, 200×738 см. Палац Стокле, Брюссель. Світлина з онлайн-архіву. Gustav 
Klimt and the Palais Stoclet: веб-сайт. URL: https://artsandculture.google.com/exhibit/
gustav-klimt-and-the-palais-stoclet/FgIi tDQVcrnvKg (дата звернення: 23.08.16).
Іл. 3.4.10. Ґ. Клімт. Фриз в їдальні палацу Стокле. 1909–1911. Брюссель. 
Світлина з онлайн-архіву. Gustav Klimt and the Palais Stoclet: веб-сайт. URL: 
https://artsandculture.google.com/exhibit/gustav-klimt-and-the-palais-stoclet/FgIit 
DQVcrnvKg (дата звернення: 23.08.16).
Іл. 3.4.11. Традиційне японське кімоно. XVIII ст. Світлина з онлайн-архіву. 
Live Japan: вільна енциклопедія : веб-сайт. URL: https://livejapan.com/en/
article-a0001028/ (дата звернення: 17.06.17).
Іл. 3.4.12. Е. Луїза Фльоге в «реформаторській» сукні, виготовленій у дизайнер-
ському салоні «Сестри Фльоге» (Schwestern Floge). Світлина з онлайн-архіву. 
Эмилия Флёге : веб-сайт. URL: https://www.google.com/ search? Q=эмилия+флё-
ге&rlz=1C1NHXL_enUA767UA767&tbm (дата звернення: 13.04.18).
Іл. 3.4.13. М. Нар. Ґ. Клімт і Е. Фльоге в саду-студії на Йосифстадтерштрасе.
1905–1906. Фотокопія. Відтворено за: Густав Климт : каталог / под ред. А. Вай-
дингера. Москва : Арт-родник, 2008. 320 с.: илл. С. 220.
Іл. 3.4.14. Ґ. Клімт і Е. Фльоге в сюжеті Ґ. Клімта «Обійми». Фрагмент фризу 
в їдальні. 1909–1911. Мозаїка, 200×738 см. Палац Стокле, Брюссель. Світ-
лина з онлайн-архіву. Gustav Klimt and the Palais Stoclet: веб-сайт. URL: 
https://artsandculture.google.com/exhibit/gustav-klimt-and-the-palais-stoclet/FgIit 
DQVcrnvKg (дата звернення: 23.08.16).
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Іл. 3.4.15. К. Утамаро. Куртизанка, що читає лист. 1805-1806. Папір, кольорова 
туш, висячий сувій какемоно, 125,7×53,5 см. Інв. № 3048. Британський музей, 
Лондон. Світлина з онлайн-архіву. The British Museum: веб-сайт. URL: https:// www.
britishmuseum.org/collection/object/A_2014-3048-1 (дата звернення: 12.05.17).
Іл. 3.4.16. І. Сулоага-і-Сабалета. Мої двоюрідні сестри. 1903. Полотно, олія,
208×250 cм. Національний музей мистецтва Каталонії, Барселона. Фотограф 
І. Гриценко. Світлина, 20×15 см. 15.02.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.4.17. Р. Касас і Карбо. До биків. 1896. Полотно, олія. Приватна збірка. Фото-
граф І. Гриценко. Світлина, 20×15 см. 15.02.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.4.18. Е. Англада Камараса. Севіліана. 1913. Полотно, олія, 197×78 cм. Націо-
нальний музей мистецтва Каталонії, Барселона. Фотограф І. Гриценко. Світлина, 
20×15 см. 15.02.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.4.19. Е. Англада Камараса. Жінка з Гранади. Бл. 1914. Полотно, олія,
203×98 см. Національний музей мистецтва Каталонії, Барселона. Фотограф 
І. Гриценко. Світлина, 20×15 см. 15.02.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.4.20. Ф. Кричевський. Портрет Лідії Старицької на золотому тлі. 1914.
Полотно, олія, 216×99 см. Інв. № Ж-502. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.4.21. К. Сіхульський. Гуцулка. 1906. Картон, пастель, 67×42 см. Єпархіаль-
ний музей, Тарнов. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.4.22. О. Новаківський. Портрет дружини. 1900-ті. Полотно, олія, 112×71 см. 
Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. savchook.com: веб-сайт. URL: https://
savchook.com/wp-content/uploads/2018/09/Novakivskyj_vybrane.pdf (дата звер-
нення: 12.06.18).
Іл. 3.4.23. В. Вейс. Дівчина в народнім строї. 1899. Полотно, олія, 80×60 см.
Депозит Фундації Музею В. Вейса, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 3.4.24. Ф. Малявін. Баби. 1905. Полотно, олія, 80,7×62,59 см. Інв. № Ж-1914. 
ДРМ, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Google.com: веб-сайт. URL: 
https://www.google.com/search?q q=Ф.+Малявин.+Бабы.+1905.+Холст,+масло, 
+80,7+×+62,59+см.+Инв.+№+Ж-1914.+ГРМ,&sxsrf=ALeKk007DjUqAYNQa2 
4XbCfpx6LF0XuKLw:1601298426902&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=zXzg 
WZvzHuepMM%252CxQpVe1yVbLmhXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQjGYy 
AN4LdqE25VSgXZkhsfnRO1g&sa=X&ved=2ahUKEwjjqqi_9YvsAhVxoos KHR 
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S-AHEQ9QF6BAgKEAY#imgrc=zXzgWZvzHuepMM (дата звернення: 19.04.16).
Іл. 3.4.25. О. Мурашко. Карусель, 1906. Місце знаходження не відоме. Фотокопія. 
Відтворено за: Членова Л. Г. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості / 
вступ. ст. Л. Міляєвої ; НХМУ ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. Київ : 
Артанія Нова, 2004. 256 с. : репрод. С. 126.
Іл. 3.4.26. В. Яроцький. Жовта шаль. 1910-ті. Полотно, олія. 101×92 см. Приватна 
збірка. Світлина з онлайн-архіву. Władysław Jarocki : веб-сайт. URL: http://www.
pinakoteka.zascianek.pl/Jarocki/Index.htm (дата звернення: 14.09.18).
Іл. 3.4.27. У. Хіросіґе. Факсиміле у вигляді квадратної емблеми на гравюрі «Вечір-
ній дощ в Атаці на Великому мосту». 1857. Світлина з онлайн-архіву. JAPANESE 
AND KOREAN ART New York 19 March 2019 https : веб-сайт. URL: //www.christies.
com/PDF/catalog/2019/NYR17148_SaleCat.pdf (дата звернення: 03.15.16).
Іл. 3.4.28. Дж. Вістлер. Японоподібне декоративне оздоблення у вигляді квітучої 
гілочки замість авторського факсиміле на портреті «Фредерік Р. Лейланд». 
1871–1874. Світлина з онлайн-архіву. James Abbott Mcneill Whistler : веб-сайт. 
URL: https://www.jamesabbottmcneillwhistler.org/ (дата звернення: 03.14.18).
Іл. 3.4.29. Ґ. Клімт. Факсиміле у вигляді квадратної емблеми на портреті «М. Стон-
боро-Вітгенштейн». 1905. Світлина з онлайн-архіву. Muzei mira: веб-сайт. 
URL: https://muzei-mira.com/avstrijjskaja-zhivopis/1215-portret-margaret-stonbo 
ro-vitgenshteyn-gustava-klimta-1905.html (дата звернення: 02.13.14).
Іл. 3.4.30. Ф. Кричевський. Японоподібне декоративне оздоблення у вигляді 
квітучої гілочки з пташкою на тлі картини «Катерина». 1937–1940. Світлина 
І. Павельчук. 
Іл. 3.4.31. К. Утамаро. Факсиміле на гравюрі «Красуня перед дзеркалом». 1803–
1804. Світлина з онлайн-архіву. Artchive.ru : веб-сайт. URL: https:// artchive.ru/
utamaro/works/239166~Krasavitsa_pered_zerkalom (дата звернення: 10.04.17).
Іл. 3.4.32. О. Новаківський. Японоподібне факсиміле у вигляді колоподібної
монограми на картині «Жінка в кімоно». 1910. Фотограф О. Лесюк. Світлина, 
20×15 см. 08.05.2019. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 3.4.33. Ф. Кричевський. Японоподібне факсиміле у вигляді колоподібної
монограми на портреті «Комсомолка». 1923–1924. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 3.4.34. К. Ейсен. Жінка, яка фарбує брови. 1848. Ілюстрація з онлайн-архіву. 
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Keisai Eisen 1790-1848: веб-сайт. URL: https://pl.pinterest.com/ japanesemasters/
keisai-eisen-1790-1848/ (дата звернення: 23.07.2016).
Іл. 3.4.35. Ф. Кричевський. Комсомолка. 1923–1924. Дошка, темпера, 47,5×46 см.
Інв. № ЖС-466. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.

Ілюстрації до розділу 4
Імпровізації імпресіонізму: синтез об`єктивних вражень від натури та суб`єк-
тивного сприйняття кольору як передумова художнього узагальнення

Іл. 4.1.1. Е. Мане. Сливовиця. 1877. 74×50 см. Полотно, олія. Національна 
галерея. Вашингтон. Світлина з онлайн-архіву. National Gallery of Art : веб-сайт. 
URL: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.53034.html (дата звернення: 
09.03.15).
Іл. 4.1.2. Е. Мане. У човні. 1874. 97,2×1З0,2 см. Полотно, олія. Нова Пінакотека. 
Мюнхен. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.1.3. О. Мурашко. За п’яльцями. Портрет О. А. Прахової. 1905. 107×108 см. 
Інв. № Ж 1410. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.1.4. О. Мурашко. Сонячні плями. Жорж і О. І. Мурашко. 1908. 143×111 см. 
Полотно, олія. Інв. № Ж 196. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.1. А. Маневич. Зимовий краєвид із церквою. 1909. Полотно, олія, 55×54 см. 
Інв. № Ж-1454. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.2. А. Маневич. Пейзаж з деревом. 1900-ті. Полотно, олія, 62,5×62,5 см. Інв. 
№ Ж-1508. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.3. А. Маневич. Містечко. 1910–1913. 59×64,5 см. Інв. № Ж-1811. НХМУ, 
Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.4. А. Маневич. Зима. Совська вулиця в Києві. 1914–1915. Полотно, олія, 
60,5×65,5 см. Інв. № Ж-1634. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.5. А. Маневич. Український пейзаж. 1906–1909. Полотно, олія, 81×86 см. 
Інв. № Ж-1638. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.6. А. Маневич. Симфонія весни.1912. Полотно, олія,75×71см. Інв.
№ Ж-1761. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.7. А. Маневич. Весна на Куренівці. 1914. Полотно, олія,100×110 см. Інв. 
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№ Ж-1327. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.2.8. А. Маневич. Міський пейзаж. 1914. Полотно, олія, 100×92 см. Інв. 
№ Ж-1479. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.3.1. Ф. Кричевський. Жіночі голівки. Лідія Старицька з донькою. 1913. Папір 
на картоні, пастель, 31×34 см. Інв. № ГР-2328. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.3.2. Ф. Кричевський. Жінка з дівчинкою. 1910-ті. Папір, пастель, 36,5×47 см. 
Інв. № ГРС-1840. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.3.3. Ф. Кричевський. Голова жінки. Наталя Кричевська. 1923–1924. Папір, 
пастель, гуаш, 30,5×36 см. Інв. № ГРС -1842. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.3.4. Ф. Кричевський. Портрет Наталі Кричевської з букетом троянд. 
1923–1924. Папір на картоні, пастель. 36×36 см. Інв. № ГРС-1843. НХМУ, Київ. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.4.1. Л. Вичулковський. Оранка в Україні. 1903. Полотно, олія, 295×167 см. 
НМВ, Варшава. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.4.2. О. Новаківський. Ярмарок в Україні. 1903. Дошка, олія. 23,5х32,5 см. 
Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / 
Ін-т народознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 61.
Іл. 4.4.3. О. Новаківський. Коні. Відпочинок. 1903. Полотно, олія. 14,5×21,5 см. 
Олія, дошка. Інв. № Ж-643. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.4.4. О. Новаківський. Пейзаж.1909–1910. Інв. № Ж 858. НХМУ, Київ. Світ-
лина І. Павельчук.
Іл. 4.4.5. О. Новаківський. Пейзаж з горою. 1910-ті. Інв. № Ж 1416, НХМУ, Київ. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.4.6. О. Новаківський. Пейзаж з Осмолоди. 1909. Картон, олія, 25×33 см. Інв. 
№ Ж129. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.5.7. О. Новаківський. Весняні мряки. Осмолода. 1909. Картон, олія, 
25,5×33 см. Інв. № Ж-69. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.5.8. О. Новаківський. Квіти по заході сонця. Травень. 1900-ті. Картон, олія, 
25×32 см. Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Нова-
ківський / Ін-т народознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 43.
Іл. 4.5.9. О. Новаківський. Буря наближається. 1900-ті. Картон, олія, 24х31 см. 
Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / 
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Ін-т народознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 42.
Іл. 4.5.1. В. ван Ґоґ. Платани. 1889. Дикт, олія, 93×74 см. Інв. № H-667. Музей 
мистецтв. Клівленд, Огайо. Світлина з онлайн-архіву. Cleveland Art: веб-сайт. 
URL: https://www.clevelandart.org/art/1947.209 (дата звернення: 09.03.15). 
Іл. 4.5.2. В. ван Ґоґ. Поле з круками. 1890. Полотно, олія, 100,5×50,5 см. Інв.
№ H-809. Музей Ван Ґоґа в Амстердамі. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.5.3. В. ван Ґоґ. Ячмінне поле з великою хмарою. 1889. Полотно, олія, 
62×47 см. Інв. № M-1547. Музей Ван Ґоґа в Амстердамі. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.5.4. Я. Станіславський. Березовий гай. 1904. Картон, олія,16×22 см. НМК, 
Краків. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.5.5. Я. Станіславський. Будяки. 1885. Картон, олія, 18×24 см. Приватна 
збірка. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.5.6. Я. Станіславський. Пейзаж з хмарами. 1903. Картон, олія, 25×34 см.
Сілезький музей у Катовіце. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.5.7. М. Бурачек. Восени в парку в Харкові. 1930. Картон, олія, 20,2×27 см. 
Інв. № ЖС-779. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.5.8. М. Бурачек. Будяки. 1928. Картон, олія, 17,2×23,5 см. Інв. № ЖС-165. 
НХМУ, Львів. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.5.9. М. Бурачек. Перед бурею. 1912. Картон, олія, 23×31 см. Інв. № ЖС-448. 
Харківський ХМ, Харків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.5.10. І. Северин. Лісовий пейзажний етюд. 1905–1913. Полотно на картоні, 
олія, 22,8×32,8 см. Інв. № Ж-558. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук. Іл. 4.5.11. 
І. Северин. Краєвид з будяком. 1905–1913. Дикт, олія, 22×29,5 см. Інв. № Ж-504. 
НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.5.12. І. Северин. Хмари. 1907–1913. Картон, олія, 25,5×34. Інв. № Ж-505. 
НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.6.1. Я. Станіславський. Краківські планти. 1903. Картон, олія, 16,0×22,3 см. 
Інв. № II-b 606. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.6.2. М. Бурачек. Зима в лісі. Карпати. 1909. Полотно, олія, 65×55 см. Інв. 
№ ЖС-990. Запорізький ХМ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.6.3. Я. Станіславський. Михайлівський собор у Києві. 1898. Картон, олія. 
23,5×32,5 см. Інв. № II-b 797. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук. 
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Іл. 4.6.4. Я. Станіславський. Хмари. Добре на Україні. 1908. Картон, олія, 
23,5×28 см. Сілезький музей у Катовіце. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.6.5. М. Бурачек. Київський Михайлівський собор з півдня. 1919. Картон, 
олія, 21×30 см. Інв. № ЖС-1218. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.6.6. М. Бурачек. Зелене жито. 1911. Дикт, олія, 21,5×31,5 см. Інв. № Ж-846. 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.6.7. Я. Станіславський. Костел Сан Марко у Венеції. 1904. НМК, Краків. 
Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.6.8. Я. Станіславський. Мальви в сонці. 1900. Полотно, олія, 24,5×32,2 см. 
Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.6.9. М. Бурачек. Церква Сент-Етьєн у Парижі. 1911. Картон, олія. 26,5×21,3 см. 
Інв. № Ж-837. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.6.10. М. Бурачек. Спека.1928. Картон, олія. 24,5×34 см. Інв. № ЖС-811. ХХМ, 
Харків. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 4.6.11. Я. Станіславський. Сутінки. 1900. Полотно, олія, 35×60 см. Інв. № II-b 
638. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.6.12. М. Бурачек. Причинна. 1940. Олія, полотно. 94,5×132 см. Інв. № ЖС-154. 
НМТ. Г. Шевченка, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.6.13. Я. Станіславський. Дніпро під Києвом. 1908. Картон, олія, 16×22,5 см. 
Інв. № Ж-941. ЛНМГ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 4.6.14. М. Бурачек. Дніпро. Буря. 1918. Картон, олія, 20,5×26,5 см. Інв. 
№ ЖС-1219. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.

Ілюстрації до розділу 5
Формування українського стилю через «задзеркалля» символізму: пошуки 
національної ідентичності

Іл. 5.1.1. М. Врубель. Дівчинка на тлі персидського килима. 1886. Полотно, олія, 
104,5×68,4 см. Інв. № Ж-308. Поступила 1946 року із ДТГ. НМ «Київська кар-
тинна галерея», Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.2. М. Врубель. Царівна-Лебідь. 1900. Полотно, олія, 1,42×0,83 см. ДТГ, 
Москва. Світлина І. Павельчук.
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Іл. 5.1.3. О. Мурашко. Тетяна. 1903. Полотно, олія, 116,5×89,5 см. Інв. № Ж-301. 
ХХМ, Харків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.4. В. Борисов-Мусатов. Весна. 1898–1901. Полотно, олія. 71×98 см ДРМ, 
Санкт-Петербург. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.5. В. Борисов-Мусатов. Водоймище. 1902. Полотно, олія. 177×216 см, 
Полотно, темпера. ДТГ, Москва. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.6. О. Мурашко. Біля ставка. 1911. Полотно, олія, 108,5×137 см. Інв. 
№ Ж-205. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.7. О. Мурашко. Портрет дівчини в червоному капелюсі. 1902–1903. 
Полотно, олія, 80×65 см. Інв. № Ж-85. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
 Іл. 5.1.8. О. Мурашко. Мак. Портрет О. А. Пахової в маскарадному костюмі. 
1897–1898. Полотно, олія, 143×98 см. Інв. № Ж-793. НМЛ ім. Андрея Шептиць-
кого, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.9. О. Прахова в карнавальному костюмі. Мак. Фрагмент світлини з ДАФ 
НХМУ. Ф. 17, Од. зб. 219.
Іл. 5.1.10. О. Мурашко. Зима. 1905. Полотно, олія. 136×108 см. Приватна збірка. 
Фотокопія. Відтворено за: Членова Л. Г. Олександр Мурашко. Сторінки життя і 
творчості / вступ. ст. Л. Міляєвої; НХМУ ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Г. Шев-
ченка. Київ : Артанія Нова, 2004. 256 с. : репрод. С. 115.
Іл. 5.1.11. О. Мурашко. Ескіз до картини «Карусель». 1905. Полотно, наклеєне на 
картон, олія, 40×40,5 см. Інв. № Ж-1347. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.12. О. Мурашко. Карусель. 1906. Світлина картини. ДАФ НХМУ. Ф. 12. 
Оп. 1. Од. зб. 149.
Іл. 5.1.13. О. Мурашко. Недільний полудень. Тихий смуток. 1909. Фотокопія. 
Відтворено за: Мурашко Олександр Олександрович, 1875–1919 / упоряд. А. П. 
Шпаков. Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. 43 с. С. 27.
Іл. 5.1.14. О. Мурашко. Неділя. 1911. Світлина картини. ДАФ НХМУ. Ф. 12. Оп. 
1. Од. зб. 155.
Іл. 5.1.15. Експозиція О. Мурашка на виставці 22 листопада 1917 року в залах 
Педагогічного ін-ту. Фрагмент світлини. НАФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14–9. Од. зб. 
662. Арк. 61.
Іл. 5.1.16. Ф. Малявін. Вихор. 1906. Полотно, олія. 156×155 см. Інв. № ЖС-268. 
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ДТГ, Москва. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.17. Б. Кустодієв. Ярмарок. 1910. Полотно, олія. 120×100. Саратовський дер-
жавний художній музей ім. А. Н. Радищева. Світлина з онлайн-архіву. Кустодиев 
Борис Михайлович. Сайт о жизни и творчестве художника: веб-сайт. URL: http://
kustodiev-art.ru/?page=fcbd277b-bd9f-4635-af06-65922ae97aec &item=ee8120c1-
8343-429d-b36b-e367e3e8122b&type=page (дата звернення: 08.03.17). 
Іл. 5.1.18. О. Мурашко. Селянська родина. 1914. Полотно, олія, 140×136,5 см. Інв. 
№ Ж-197. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.1.19. П. Ґоґен. Бачення після проповіді. 1888. Полотно, олія, 73×92 см. Інв. 
№ NG-1643. Національна галерея Шотландії, Единбург. Світлина з онлайн-архіву. 
Muzei mira : веб-сайт. URL: https://muzei-mira.com/kartini_ francii/896-videnie-
posle-propovedi-borba-iakova-s-angelom-pol-gogen.html (дата звернення: 08.03.17).
Іл. 5.1.20. П. Ґоґен. Прекрасна Анжела. 1889. Полотно, олія. 92×73 см. Музей 
Орсе, Париж. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.1.21. О. Мурашко. Інтер’єр. 1900-ті. Папір, гуаш, 47,5×37,2 см. Інв. № Ж-130.
ХХМ, Харків. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.1.22. О. Мурашко ескіз до картини «Благовіщення». 1909. Дошка, олія, 
57×43,5 см. Інв. № Ж-1357. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.1.23. О. Мурашко. Благовіщення. 1909. Полотно, олія, 198×169 см. Інв. 
№ Ж-198. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.1. М. Пимоненко. Портрет дівчини-українки, Марія Нестеренко. 1896. 
Полотно, олія, 69×58,5 см. Інв. № 764. СХМ ім. Н. Онацького. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.2. В. Сєров. Портрет С. М. Драгомирової. 1882. Світлина з онлайн-ар-
хіву. Серов Валентин Олександрович : веб-сайт. URL: http://lebedyn.org/ 
2017/11/26/1443/ (дата звернення: 06.02.18).
Іл. 5.2.3. Х. Платонов. Портрет дівчини-українки. 1896. Полотно, картон, олія. 
51×40 см. Інв. № Ж-141. СОХМ ім. Никанора Онацького. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.4. Я. Отришко. Українська дівчина. Портрет Марії Лихошерет. 1919. 
Полотно, олія. Роменський краєзнавчий музей. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.5. К. Трутовський. Біля плоту. 1863. МХМ ім. В. Верещагіна, Миколаїв. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.6. К. Трутовський. Весільний викуп. 1881. Полотно, олія. НХМУ, Київ. 
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Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.7. М. Пимоненко. Різдвяні ворожіння. 1888. Полотно, олія, 110×76,5 см. 
ДРМ, Санкт-Петербург. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.8. М. Пимоненко. Свати. 1882. Полотно, олія, 72×102 см. Краснодарський 
обласний художній музей ім. Ф. А. Коваленко. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.9. Ф. Кричевський. Наречена. 1910. Полотно, олія, 210×292 см. Інв. 
№ Ж-434. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.10. Птоломей II і Арсіпая (Камея Конзага) III ст. до н. е. Сардонікс, 
15,7×11,8 см. Інв. № Ж-291. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 5.2.11. Дж. Вістлер. Симфонія в тілесних і рожевих тонах: портрет місіс 
Френсіс Лейланд. 1871–1874. Полотно, олія, 195×102, 2 см. Інв. № 1916.1.133. 
Колекція Фріка в Генрі Клей Фрік Хаус, Нью-Йорк. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.12. Ґ. Клімт. Три віки жінки. 1905. Полотно, олія,180×180 см. Національна 
галерея сучасного мистецтва, Рим. Світлина з онлайн-архіву. Три віки жінки – 
Густав Клімт: веб-сайт. URL: https://jyvopys.com/tri-viku-zhinki-gustav-klimt/ 
(дата звернення: 06.02.18).
Іл. 5.2.13. Ф. Годлер. Святий час. 1911. Полотно, олія, 187×230 см. Фонд мисте-
цтва, культури та історії, Вінтертур. Світлина з онлайн-архіву. Аrtchive: веб-сайт. 
URL: https://artchive.ru/ferdinandhodler (дата звернення: 07.01.19).
Іл. 5.2.14. Ф. Кричевський. Голівка дівчини. 1898–1901. Полотно, олія. Інв. 
№ Ж-703. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.15. Ф. Кричевський. Ескіз. Автопортрет. 1925. Папір, графічний олівець, 
13×13 см. Збірка О. Гершуні, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.16. Ф. Кричевський. Ескіз «Автопортрет з дружиною та донькою». 1900-ті. 
Папір, графічний олівець, 7×14 см. Збірка О. Гершуні, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.17. Світлина портрета «Голівки» Ф. Кричевського з експозиції в Педаго-
гічному музеї Києва (22.10.1917). Фрагмент. НФРФ ІМФЕ НАН України. Ф. 14-9. 
Од. зб. 662. Арк. 63.
Іл. 5.2.18. Ф. Кричевський. Три віки. 1913. Дикт, олія, 16,8×49 см. Інв. № Ж-325. 
СХМ ім. Н. Онацького, Суми. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.19. Птоломей III (?). III ст. до н. е. Сардонікс. 2,6×1,9 см. Інв. № Ж-306. 
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Державний Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Неверов О. Я. 
Античые камеи: веб-сайт. URL: http://ancientrome.ru/publik/art/neverov/ ac/ac01.
htm (дата звернення: 15.02.15).
Іл. 5.2.20. Птоломей III. III ст. н. е. Аметист 1,8×1,5 см. Інв. № Ж-610. Державний 
Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Неверов О. Я. Античые 
камеи: веб-сайт. URL: http://ancientrome.ru/publik/art/neverov/ac/ ac01.htm (дата 
звернення: 15.02.15).
Іл. 5.2.21. Ф. Грек. Спас Вседержитель. 1378. Розпис купола церкви Спаса Пре-
ображення на вулиці Ільїна у Великому Новгороді. Світлина з онлайн-архіву. 
Аrt: веб-сайт. URL: https://art.biblioclub.ru/picture_42204_spas_ vsederjitel/ (дата 
звернення: 12.04.16).
Іл. 5.2.22. Ікона Спас у Силах. Перша половина XVI ст. Волинь. Дошка липова 
85×62х3 см. № И-339. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.23. Ф. Кричевський. Хлопчик з пташкою.1923–1924. Дошка, темпера, 
34,2×28,8 см. Інв. № ЖС-480. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.24. Ф. Кричевський. Комсомолка. 1923–1924. Дошка, темпера, 47,5×46 см. 
Інв. № ЖС-466. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.25. Б. Йогансон. Робітфак іде. 1928. Полотно, олія, 132×109 см. Інв. 
№ Ж-327. Поступила 1946 року з ДТГ. НМ «Київська картинна галерея», Київ. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.26. Ґ. Клімт. Обійми. 1909–1911. Сучасна реконструкція «Фризу в їдальні 
палацу Стокле», Брюссель. Світлина з онлайн-архіву. Gustav Klimt and the Palais 
Stoclet : веб-сайт. URL: https://artsandculture.google.com/exhibit/ gustav-klimt-and-
the-palais-stoclet/FgIitDQVcrnvKg (дата звернення: 13.06.17).
Іл. 5.2.27. Ф. Кричевський. Триптих. Життя. 1925–1927. Персональна виставка 
Ф. Кричевського в НХМУ «Майстер і час. Федір Кричевський». 23.06.–18.08.2017, 
Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.28. Ґ. Клімт. Обійми. 1909–1911. Фрагмент. 200×738 см. Мозаїка. мармур, 
золото, срібло, кераміка, перламутр, скло, напівкоштовні камені, мідь, латунь, золота 
фольга. Фриз у їдальні палацу Стокле, Брюссель. Світлина з онлайн-архіву. Gustav 
Klimt and the Palais Stoclet : веб-сайт. URL: https:// artsandculture.google.com/exhibit/
gustav-klimt-and-the-palais-stoclet/FgIitDQV crnvKg (дата звернення: 13.06.17).
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Іл. 5.2.29. Ф. Кричевський. Кохання. 1925–1927. Полотно, темпера, 177×85 см. 
Інв. № ЖС-911. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.30. Е. Шіле. Сидяча оголена в червоній спідниці. Вигляд зі спини. 1914. 
Папір, пастель, 44,3х30,6 см. Музей Леопольда, Відень. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.31. О. Роден. Поцілунок. 1882. Мармур. 181,5×112,5 см. Музей О. Родена, 
Париж. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.32. Імператор Юстиніан зі свитою. 546–547. Фрагмент мозаїки на боковій 
апсиді Базиліки Сан Вітале, Равенна. Світлина з онлайн-архіву. Khan Academy: 
веб-сайт. URL: https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/early-
europe-and-colonial-americas/medieval-europe-islamic-world/a/ justinian-mosaic-
san-vitale (дата звернення: 03.04.15).
Іл. 5.2.33. Світлина Верхньої галереї апсиди Базиліки Сан Вітале, Равенна. Світ-
лина з онлайн-архіву. Khan Academy: веб-сайт. URL: https://www.khan academy.
org/humanities/ap-art-history/early-europe-and-colonial-americas/medie val-europe-
islamic-world/a/justinian-mosaic-san-vitale (дата звернення: 03.04.15).
Іл. 5.2.34. Анонім. Японський складний екран з мотивом «Зерно до збору врожаю». 
XVIII. Шовк, чорнила, фарби та позолота. Інв. № 5752. Музей Леопольда, Відень. 
Експозиція персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда від 04.01.2016. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.35. Японський екран «Старовинний ритуальний танець перед святинею 
з барабанами святих». Період Едо. Кіото, початок XVIII ст. Музей Леопольда. 
Приватна збірка. Експозиція персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда 
від 04.01.2016. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.36. Японська ширма. Період Едо. Кіото, початок XVIII ст. Музей Леопольда. 
Приватна збірка. Експозиція персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда 
від 04.01.2016. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.37. Настінний сувій какемоно. Друга половина XIX ст. Національний музей 
вишуканих мистецтв, Сантьяго. Світлина з онлайн-архіву. Museo Nacional de Bellas 
Artes: веб-сайт. URL: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/ otros-establecimientos/
museo-nacional-de-bellas-artes (дата звернення: 12.07.16).
Іл. 5.2.38. Ґ. Клімт. Любов. 1895. Полотно, олія, 60×44 см. Інв. № 25005. Віден-
ський музей Карлсплатц, Відень. Експозиція персональної виставки Ґ. Клімта в 
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Музеї Леопольда від 04.01.2016. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.39. Ґ. Клімт. Поцілунок. 1908. Полотно, олія, 180×180 см. Інв. № 912.
Бельведер, Відень. Експозиція персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Лео-
польда від 04.01.2016. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.40. Ф. Кричевський. Родина. 1927. Полотно, темпера, 148,5×133,5 см. Інв. 
№ ЖС-912. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.2.41.–5.2.43. Експозиція персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда 
від 04.01.2016. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.44. Буклет до відкриття персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда. 
Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.45. О. Ренуар. Портрет актриси Жанни Самарі. 1877. Полотно, олія,
56×47 см. Інв. № Ж-3405. ДМОМ ім. О. Пушкіна, Москва. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.46.–5.2.47. Ґ. Клімт. Смерть і життя. 1910–1911. Фрагменти тіл. Полотно, 
олія, 178×198 см. Інв. № 1828. Музеї Леопольда, Відень. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.48. Г. Бальдунг. Жінка і Смерть. 1518–1520. Дошка, темпера, 3,1×18,7 см. 
Базельський художній музей, Базель. Світлина з онлайн-архіву. Art: веб-сайт. URL: 
https://art.biblioclub.ru/picture_5110_jenschina_i_smert/ (дата звернення: 02.17.18).
Іл. 5.2.49. Г. Бальдунг. Три віки і Смерть. 1540–1543. Дошка, олія, 151×51 см. Інв. 
№ 41, Музей Прадо, Мадрид. Світлина з онлайн-архіву. Museo del Prado: веб-сайт. 
URL: https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-ages -of-woman-
and-death/d5ef2c3e-48d1-40a8-8bb7-745314a1197c (дата звернення: 11.12.18).
Іл. 5.2.50. Г. Бальдунг. Три віки жінки і Смерть. 1509–1511. Дошка, олія,
48,2×32,7 см. Музей історії мистецтв, Відень. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.51. Ґ. Клімт. Смерть і життя. 1910–1911. Полотно, олія, 178×198 см. Музеї 
Леопольда, Відень. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.52. Ф. Кричевський. Повернення. 1925–1927. Полотно, темпера, 178×89 см. 
Інв. № ЖС-913. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.53–5.2.54. Ф. Кричевський. Родина. 1927. Полотно, темпера, 148,5×133,5 см. 
Інв. № ЖС-912. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.55. Ф. Кричевський. Голова жінки. Наталя Кричевська. 1923–1924. Фраг-
мент. Папір, пастель, гуаш. 30,5×36 см. Інв. № ГРС-1842. НХМУ, Київ. Світлина 
І. Павельчук. 



695

Іл. 5.2.55/1. Cтилізація образу Наталії Павлівни в картині «Родина». 1927. Світ-
лина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.56. Ф. Кричевський. Хлопчик з пташкою. Портрет Романа Кричевського. 
Фрагмент. 1923–1924. Дошка, темпера, 34,2×28,8 см. Інв. № ЖС-480. НХМУ, 
Київ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.56/1. Cтилізація образу Романа Кричевського в картині. Родина. 1927. 
Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.57. Ф. Кричевський. Автопортрет у свитці. 1923–1924. Дерево, олія,
123×89 см. Інв. № Ж-925. Збірка СОХМ ім. Никанора Онацького, Суми. Світлина 
І. Павельчук. 
Іл. 5.2.58. Ф. Кричевський. Автопортрет у білому кожусі. 1926–1932. Полотно,
олія, 213×133,5 см. Інв. № ЖС-887. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук. 
Іл. 5.2.58/1. Cтилізація автопортрета в картині «Родина». 1927. Світлина 
І. Павельчук. 
Іл. 5.2.59. Ф. Кричевський. Портрет Парасковії Кричевської – матері художника. 
1903. Полотно, олія, 149,5×112,5 см. Інв. № Ж-1184. НХМУ, Київ. Світлина 
І. Павельчук. 
Іл. 5.2.59/1. Cтилізація образу матері художника в картині. Родина. 1927. Світлина 
І. Павельчук. 
Іл. 5.3.1. У. Хіросіґе. Гейші. 1854. Папір, кольоровий друк по дереву, 37,6×24,7 см. 
Токійський художній музей Фудзі, Токіо. Світлина з онлайн-архіву. Tokyo Fuji Art 
Museum: веб-сайт. URL: https://www.fujibi.or.jp/en/our-collection/ profile-of-works.
html?work_id=7313 (дата звернення: 01.11.19)
Іл. 5.3.2. В. Вейс. Японка. 1900. Полотно, олія. Приватна збірка. Світлина з 
онлайн-архіву. Culture.pl: веб-сайт. URL: https://culture.pl/ru/artist/voyceh-veys 
(дата звернення: 09.03.19)
Іл. 5.3.3. О. Новаківський. Пробудження на тлі образів. Поч. 1910-х. Полотно, олія, 
139×86 см. Інв. № Ж-962. НМЛ ім. А. Шептицького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.4. О. Новаківський. Пробудження. Наша штука. 1913. Картон, олія, 69×47 см. 
Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / 
Ін-т народознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 134.
Іл. 5.3.5. О. Новаківський. Пробудження на тлі розп’яття, 1914. Фанера, олія. 
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170×99 см. Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Нова-
ківський / Ін-т народознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 135.
Іл. 5.3.6. Я. Мальчевський. Ангеле, я піду за Тобою. 1901. Дерев’яна дошка, олія, 
34,5×28 см. Національний музей у Варшаві, Варшава. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.7. К. Утамаро. Три красуні. 1791. Папір, кольоровий друк по дереву, 
38,7×25,7 cм. Інв. № JP-1528. Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк. Світ-
лина І. Павельчук.
Іл. 5.3.8. К. Утамаро. Жінка, яка годує грудьми. 1790. Папір, кольоровий друк по 
дереву, 37,8×25,4 cм. Інв. № JP-1121. Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.9. К. Утамаро. Жінка з дитиною. 1795. Папір, кольоровий друк по дереву, 
38,3×25,1 cм. Інв. № JP-1438. Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк. Світ-
лина І. Павельчук.
Іл. 5.3.10. Я. Мальчевський. Вітчизна. Центральна частина триптиху «Право. 
Вітчизна. Мистецтво». 1903. Дерев’яна дошка, олія, 69,5×98 см. Національний 
музей у Вроцлаві, Вроцлав. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.11. С. Виспянський. Материнство. Фрагмент. 1905. Картон, пастель, 
58,8,7×91 см. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.12. К. Сіхульський. Мадонна. Центральна частина триптиху «Мадонна – 
Гуцульська Богородиця». 1914. Папір на полотні, темпера, 150,2×112,5 см. ЛНГМ 
ім. Б. Возницького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.13. К. Утамаро. Без назви. Бл. 1798. Папір, кольоровий друк по дереву, 
діаметр кола – 21,3 см. Інв. № JP-987. Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк.
Іл. 5.3.14. А. Муха. Роздумування. 1898. Кольорова літографія, 72,7×55,2 см. 
Обкладинка паризького видання «Reverie». Світлина з онлайн-архіву. Alfonse Maria 
Mucha: веб-сайт. URL: https://www.alfonsmucha.org/ (дата звернення: 12.07.18)
Іл. 5.3.15. Овальне вікно з віньєтками в стилі раціональної сецесії на фасаді 
Вищого музичного інституту ім. М. В. Лисенка. 1913. Львів. Світлина з 
онлайн-архіву. Фотографії старого Львова: веб-сайт. URL: https://photo-lviv. 
in.ua/u-lvivskomu-muzychnomu-koledzhi-im-s-lyudkevycha-vidsvyatkuyut-yuvi lej-
vasylya-barvinskoho/ (дата звернення: 13.05.18)
Іл. 5.3.16. О. Новаківський. Виховання. 1914. Полотно, олія, 156×96 см. Приватна 
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збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / Ін-т наро-
дознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 135.
Іл. 5.3.17. О. Новаківський. Мистецтво. 1915. Полотно, олія, 155×95 см. Приватна 
збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / Ін-т наро-
дознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 139.
Іл. 5.3.18. О. Новаківський. Наука. 1916. Полотно, олія, 157×95 см. Приватна 
збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / Ін-т наро-
дознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 138.
Іл. 5.3.19. У. Тойокуні I. Жінка, яка тримає лист. 1812. Папір, кольоровий друк по 
дереву, 401×27 см. Інв. № JP-3121. Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.20. Я. Мальчевський. Вітчизна. 1903. Дерев’яна дошка, олія, 69,5×98 см. 
Національний музей у Вроцлаві, Вроцлав. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.21. Я. Мальчевський. Українка. 1891. Картон, олія, 59,5×48,5 см. Львівська 
національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.22. Овальне вікно з віньєтками у стилі раціональної сецесії на фасаді 
Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка. 1913. Львів. Світлина з онлайн-ар-
хіву. Фотографії старого Львова: веб-сайт. URL: https://photo-lviv.in.ua/u-
lvivskomu-muzychnomu-koledzhi-im-s-lyudkevycha-vidsvyatkuyut-yuvilej-vasylya-
barvinskoho/ (дата звернення: 13.05.18)
Іл. 5.3.23. Спідниця «шорц», Львівська область, село Новий Яр. Поч. ХХ ст. Інв. 
№ КТ-2913. Національний музей українського народного декоративного мисте-
цтва, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.24. О. Новаківський. Музика. 1919–1920. Полотно, олія, 157×95 см. Інв. 
№ Ж-916. НМЛ ім. А. Шептицького, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.3.25. К. Сіхульський. Гуцулка. 1906. Картон, пастель, 76×55 см. Єпархіальний 
музей у Тарнові. Світлина з онлайн-архіву. Сихульский Казимир: веб-сайт. URL: 
https://amp.blog.avtodid.pp.ua/6598011/1/sikhulskiy-kazimir.html (дата звернення: 
11.04.17).
Іл. 5.3.26. К. Ейсен. Красуня і гора Атаго. 1820-ті. Папір, кольоровий друк по 
дереву, 17,8×12,7 см. Музей Едо-Токіо, Токіо. Світлина з онлайн-архіву. ukiyo-
e: веб-сайт. URL: https://ukiyo-e.org/image/artelino/15798g1 (дата звернення: 
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03.05.16).
Іл. 5.3.27. О. Новаківський. Гуцулка, 1930. Фанера, олія, 66×56 см. Приватна 
збірка. Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / Ін-т наро-
дознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 284.
Іл. 5.3.28. О. Новаківський. Гуцулка, 1932. Фанера, олія, 66×56 см. Приватна 
збірка Фотокопія. Відтворено за: Овсійчук В. Олекса Новаківський / Ін-т наро-
дознавства НАН України. Львів : [б. в.], 1998. 332 с. : іл. С. 283.
Іл. 5.4.1. К. Ейсен. Покинута гейша, охоплена весняним снігом. 1824. Папір, 
кольоровий друк по дереву, 17,8×12,7 см. Інв. № JP-1065. Музей мистецтв Метро-
політен, Нью-Йорк. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.2. К. Сіхульський. Гуцулка. 1906. Папір, пастель, темпера, гуаш і вугілля, 
76×55 см. Національний музей у Кракові, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.3. С. Виспянський. Портрет дівчинки. 1904. Папір, пастель, 28,5×24,5 см. 
Відділ Окружного музею іменіЯ. Мальчевського в Радомі, Краків. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 5.4.4. І. Северин. Гуцульська дівчина в сердаку. 1908. Папір, пастель, 
72,5×55,5 см. Інв. № Гн-4146. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, 
Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.5. І. Северин. Голова гуцулки. 1907–1913. Папір, пастель, 36,2×34,8 см. Інв. 
№ Гн-2298. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, Львів. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 5.4.6. І. Северин. Гуцулка в зеленій хустці. 1907–1913. Папір, пастель, 58×45 см. 
Інв. № Гн-4144. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, Львів. Світ-
лина І. Павельчук.
Іл. 5.4.7. С. Виспянський. Троянди. 1896. Папір, пастель, 140×150 см. Національ-
ний музей у Кракові, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.8. С. Виспянський. Портрет дружини з пеларгонією. 1905. Картон, пастель, 
36×36 см. Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.9. С. Виспянський. Портрет Е. Паренської. 1905. Картон, пастель, 
48,5×65,5 см. Національний музей у Кельце. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.10. І. Северин. Портрет дружини письменника М. Кічури. 1910-ті. Папір, 
пастель, 50×36 см. Івано-Франківський обласний художній музей, Івано-Фран-
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ківськ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.11. І. Северин. Портрет Дудинської. 1910-ті. Картон, пастель, 72×55 см. 
Івано-Франківський краєзнавчий музей, Івано-Франківськ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 5.4.12. І. Северин. Портрет А. Вострякової-Свенціцької. 1913. Картон, пастель, 
61×99 см. Інв. № Гн-5032. НМЛ ім. А. Шептицького, Львів. Світлина І. Павельчук.

Ілюстрації до розділу 6
Індивідуальні моделі постімпресіоністичного досвіду

Іл. 6.1.1. Ж. Сера. Недільна прогулянка в Гранд-Жатт. 1884–1885. Полотно, олія. 
207,5×308 см. Збірка А. Левісона, Нью-Йорк. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.1.2. О. Мурашко. Портрет М. А. Мурашко. 1911. Полотно, олія, 102×80 см. 
Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Членова Л. Г. Олександр Мурашко. 
Сторінки життя і творчості / вступ. ст. Л. Міляєвої ; НХМУ ; Всеукр. т-во «Про-
світа» ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Артанія Нова, 2004. 256 с. : репрод. С. 179.
Іл. 6.1.3. О. Мурашко. Біля ставка. 1911. Полотно, олія, 108,5×137 см. Інв. 
№ Ж-205. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.1.4. Ж. Сера. Кадет з Сен-Сіра. 1884. Дерево, олія. Приватна збірка. Світ-
лина з онлайн-архіву. Georges Seurat - Cadet from Saint-Cyr: веб-сайт. URL: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georges_Seurat_-_Cadet_from_Saint-
Cyr_PC_133.jpg (дата звернення: 03.05.16).
Іл. 6.1.5. Ж. Сера. Кольорова спідниця. 1884. Дерево, олія. Приватна збірка. Світ-
лина з онлайн-архіву. Arts Viewer: веб-сайт. URL: http://ru.artsviewer.com/ seurat-
118.html (дата звернення: 02.04.14).
Іл. 6.1.6. П. Гоген. О, у тебе ревнощі. 1892. Полотно, олія. 66×89 см. ДМОМ
ім. О. С. Пушкіна. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.1.7. В. Борисов-Мусатов. Смарагдове намисто. 1903–1904. Полотно, олія. 
ДТГ, Москва. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.1.8. П. Боннар. Оголена навпроти сонячного світла. 1908. Полотно, олія. 
52,3×34 см. Королівський музей вишуканих мистецтв, Брюссель. Світлина 
з онлайн-архіву. Meisterdrucke: веб-сайт. URL: https://www.meisterdrucke.ru/ 
khudozhnik/Pierre-Bonnard.html (дата звернення: 12.02.14).
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Іл. 6.1.9. П. Ґоґен. Куди йдеш? 1892. Полотно, олія. 96×69 см. Інв. № ГЕ-9120. 
Міська галерея Штутгарта. Світлина з онлайн-архіву. Art-gauguin.com: веб-сайт. 
URL: http://art-gauguin.com/gauguin_1890_81.html (дата звернення: 11.01.15).
Іл. 6.1.10. П. Ґоґен. Куди йдеш? (Жінка, яка тримає плід). 1893. Полотно, олія. 
92,5×73,5 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1919–1948. ДМНЗМ. Інв. № W-501. 
Державний Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Ne West 
Museum: веб-сайт. URL: http://www.newestmuseum.ru/data/authors/g/gauguin_ 
paul/eu_haere_ia_oe/index.php (дата звернення: 01.03.15).
Іл. 6.1.11. О. Мурашко. На кормі. Портрет Жоржа Мурашка. 1906. Полотно, олія, 
109×87 см. Інв. № Ж-205. Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Членова 
Л. Г. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості / вступ. ст. Л. Міляєвої ; 
НХМУ ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Артанія Нова, 2004. 
256 с. : репрод. С. 120.
Іл. 6.1.12. О. Мурашко. Портрет жінки з квітами. 1918. Дикт, олія, 92×66 см. Інв. 
№ Ж-1388. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.1.13. П. Гоген. Автопортрет, присвячений Вінсентові ван Ґоґу. 1888. Полотно, 
олія. 45x55 см. Музей В. ван Гога, Амстердам, Нідерланди. Фотограф К. Белен-
кова. Світлина, 20×15 см. 22.06.2018. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 6.1.14. О. Мурашко. Праля. 1914. Полотно, олія, 109×87 см. Інв. № Ж-205. 
Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Аrtchive: веб-сайт. URL: https:// 
artchive.ru/oleksandrmurashko/works/366421~Prachka (дата звернення: 22.13.18).
Іл. 6.1.15. М. Сар’ян. Єгипетська жінка. 1911. Темпера на полотні. 75×52 см. 
Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Gallery.am: веб-сайт. URL: http://www.
gallery.am/hy/database/item/276/ (дата звернення: 22.13.18).
Іл. 6.1.16. О. Мурашко. Продавчині квітів. 1917. Полотно, олія. 133,5×159 см. 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.1. Я. Станіславський. Закопане взимку. 1906. Дошка, олія, 16,0×21,7 см. 
НМК: II-b 801. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.2. М. Бурачек. У Карпатах. 1908. Полотно, олія. 21,5×32,7 см. Інв. № Ж-986. 
ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.3. І. Северин. Високогірний пейзаж. 1907–1913. Картон, олія, 24×34,5 см. 
Інв. № Ж-492. НМЛ, Львів.
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Іл. 6.2.4. І. Северин. Ескіз зимового краєвиду. 1907–1913. Картон, олія, 24×34 см. 
Інв. № Ж-497. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.5. І. Северин. Гірський краєвид. 1907–1913. Картон, олія, 24×34 см. Інв. 
№ Ж-502. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.6. І. Северин. Зимовий пейзаж з двома хатами. 1907–1913. Картон, олія, 
22,5×34 см. Інв. № Ж-498. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.7. І. Северин. Гірський пейзаж з хатами (гірський краєвид). 1907–1913. 
Полотно, олія, 57×73,5 см. Інв. № Ж-503. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.8. І. Северин. Вечірній пейзаж (захід сонця). 1907–1913. Полотно, олія, 
17,5×32,5 см. Інв. № Ж-503. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.9. І. Северин. Будяки. 1907–1913. Полотно, олія, 17,5х32,5 см. Інв. № Ж-805. 
НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.10. В. ван Гог. Краєвид з хмарами. 1889. Картон, олія, 88,5х70,5 см. Інв. 
№ Н-609. Нова гліптотека Карлсберга, Копенгаген. Світлина з онлайн-архіву. 
Google Arts & Culture: веб-сайт. URL: https://artsandculture.google.com/asset/ 
AQGubXY-kY8jSg?hl=ru (дата звернення: 21.14.17).
Іл. 6.2.11.–6.2.11/1. І. Северин. Маки. 1905–1913. Полотно, олія, 54×61 см. Інв. 
№ Ж-525. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.2.12. В. ван Гог. Бражник мертва голова. 1889. Полотно, олія. 33,5×24,5 см. 
Інв. № S0189V1962. Музей В. Ван Ґоґа, Амстердам. Фотограф К. Беленкова. 
Світлина, 20×15 см. 22.06.2018. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 6.2.13. І. Северин. Студія городу. 1906. Картон, пастель, 32×44,5 см. Інв. 
№ Гн-4142. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.1. Я. Станіславський. Соняшники і хати. 1905. Картон, олія, 24,0×32,5 см. 
Інв. II-b 557. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.2. Я. Станіславський. Поле капусти. 1900-ті. Полотно, олія, 18,0×31,6 см. 
Інв. № Ж-2. ЛНГМ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.3. М. Бурачек. На городі. 1913. Дикт, олія, 26,3×41,3 см. Інв. № Ж-835. 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.4. Я. Станіславський. Вид на Особіте. Закопане. 1901. Картон, олія, 
16,5×22,5 см. Інв. № II-b 625. НМК, Краків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.5. М. Бурачек. Межигір’я. 1918. Картон, олія, 28×34,2 см. Інв. № ЖС-504. 
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НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.6. Я. Станіславський. Пейзаж з хмарами. 1903. Картон, олія, 25×34 см. 
Сілезький музей у Катовіце. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.7. М. Бурачек. Перед бурею. 1912. Картон, олія, 23×31 см. Інв. № ЖС-448. 
ХХМ, Харків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.8. М. Бурачек. Пейзаж. 1922. Картон, олія, 22,2×33,2 см. Інв. № ЖС-125, 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.9. М. Бурачек. Осінь. 1926. Папір, наклеєний на картон, 20,5×27 см. Інв. 
№ ЖС-1072. ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.10. М. Бурачек. Хата в Закопаному. Карпати. 1909. Папір, олія, Інв. 
№ ЖС-923. ХХМ, Харків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.11. М. Бурачек. Хата. 1916. Картон, олія, 9,5×15,5 см. Інв. № ЖС-1084. 
ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.12. М. Бурачек. Під вечір. Погребище. 1923. Картон, олія, 22,5×28 см. Інв. 
№ ЖС-1020. ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.13. М. Бурачек. Хати під скелями в Кам’янці-Подільському. 1929. Картон, 
олія, 23×25 см. Інв. № ЖС-785. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.14. М. Бурачек. На річці. 1930. Картон, олія, 14×20,5 см. Інв. № ЖС-451. 
ХХМ, Харків. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.3.15. М. Бурачек. Струмок у лісі. Межигір’я. 1934. Полотно, олія, 21×28 см. 
Інв. № ЖС-1022. ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.4.1. А. Маневич. Москва. 1916. 52×57,5 см. Полотно, олія. Інв. № Ж-358. 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.4.2. П. Сезанн. Чорний замок за деревами. 1895. 73×92 см. Полотно, олія. 
Музей Вінтертур. Збірка Оскара Райнхардта. Світлина з онлайн-архіву. Arthive: 
веб-сайт. URL: https://arthive.com/ru/paulcezanne/works/1237 ~Chernyj_ zamok_
za_derev’jami (дата звернення: 13.14.16).
Іл. 6.4.3. П. Сезанн. Палац Марії на шляху до Чорного замку. 1895. 65×81 см. 
Полотно, олія. Кімбелл Арт Музеум Форт-Ворс, США. Світлина з онлайн-ар-
хіву. Kimbell Art Museum: веб-сайт. URL: https://www.kimbellart.org/ collection/
ap-198706 (дата звернення: 14.10.17).
Іл. 6.4.4. А. Маневич. Провінція. 1917–1919. 45,5×53 см. Полотно, картон, олія. 
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Інв. № ЖС-2251. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.4.5. П. Сезанн. Млинові жорна. 1892–1994. 73×92 см. Полотно, олія. ХМ 
Філадельфія. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.4.6. А. Маневич. Будинки в Бронксі. Нью-Йорк. 1926–1927. 61×86 см. 
Полотно, наклеєне на картон. Інв. № Ж-1081. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.4.7. П. Сезанн. Будинок у Провансі. 1885–1886. 65×78 см. Полотно, олія, ХМ 
Індіанаполіса. Світлина з онлайн-архіву. Web Gallery: веб-сайт. URL: https://www.
wga.hu/frames-e.html?/html/c/cezanne/4/index.html (дата звернення: 16.11.18).
Іл. 6.4.8. П. Сезанн. У лісі. 1898–1899. 61×81 см. Полотно, олія. Музей вишуканих 
мистецтв, Сан-Франциско. Світлина з онлайн-архіву. Web Gallery: веб-сайт. URL: 
https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cezanne/4/index.html (дата звернення: 
16.11.18).
Іл. 6.4.9. П. Сезанн. Велика сосна. 1892–1896. 85×92 см. Полотно, олія. ХМ 
Сан-Паулу. Світлина з онлайн-архіву. Web Gallery: веб-сайт. URL: https://www.
wga.hu/frames-e.html?/html/c/cezanne/4/index.html (дата звернення: 16.11.18).
Іл. 6.4.10. П. Сезанн. Лісова ділянка. 1890–1892. Полотно, олія. Збірка Білого дому. 
Вашинґтон. Світлина з онлайн-архіву. Web Gallery: веб-сайт. URL: https://www.
wga.hu/frames-e.html?/html/c/cezanne/4/index.html (дата звернення: 16.11.18).
Іл. 6.4.11. П. Сезанн. У лісі Фонтенбло. 1879–1882. 64×80 см. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Web Gallery: веб-сайт. URL: https://www.
wga.hu/frames-e.html?/html/c/cezanne/4/index.html (дата звернення: 16.11.18).
Іл. 6.4.12. А. Маневич. Сільський краєвид навесні. 1920. 76×95,5 см. Полотно, 
олія. Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Аrtchive: веб-сайт. URL: https://
artchive.ru/artists/23981~Abram_Anshelevich_Manevich (дата звернення: 10.12.17).
Іл. 6.4.13. А. Маневич. Осінь. Парк. 1926–1828. 58,5×76 см. Полотно, олія. Інв. 
№ ЖС-1082. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.5.1. П. Сезанн. Курець. 1895–1900. Полотно, олія, 91×72 см. Зі збірки 
С. Щукіна. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 3336. ДМОМ ім. О. С. 
Пушкіна, Москва. Світлина з онлайн-архіву. Ne West Museum: веб-сайт. URL: 
http://www.newestmuseum.ru/data/authors/s/cezanne_paul/a_smoker/index.php (дата 
звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.2. П. Сезанн. Два гравці в карти. 1890–1892. Полотно, олія, 97×130 см.
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Приватна збірка, Вашинґтон. Світлина з онлайн-архіву. Metmuseum: веб-сайт. URL: 
https://www.metmuseum.org/ru/art/collection/search/435868 (дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.3.– 6.5.3/1. П. Сезанн. Курець. 1895–1900. Полотно, олія, 91×72 см. Зі 
збірки І. Морозова. Інв. №-6561. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина 
з онлайн-архіву. Ne West Museum: веб-сайт. URL: http://www.newest museum.ru/
data/authors/s/cezanne_paul/a_smoker/index.php (дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.4.– 6.5.4/2. Ф. Кричевський. Свати. 1928. Фрагмент. Полотно, олія, 
160×160 см. Інв. № ЖС-700. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.5.5. Килим. ХІХ ст., м. Гельмязів, Золотоніський повіт, Полтавська губернія. 
Вовна, ручне килимарство. 243×179 см. Експедиція М. Біляшівського, 1908. Світ-
лина. Інв. № КТ-121. Колекція НМУНДМ. 
Іл. 6.5.6. П. Сезанн. Автопортрет. 1879–1885. Полотно, олія, 45×37 см. Зі збірки 
С. Щукіна. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 3338. ДМОМ ім. О. С. 
Пушкіна, Москва. Світлина з онлайн-архіву. Pushkin Museum: веб-сайт. URL: 
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_ 3338/
index.php?lang=ru (дата звернення: 03.10.17).
Іл. 6.5.3/1. П. Сезанн. Курець. 1895–1900. Полотно, олія, 91×72 см. Зі збірки 
І. Морозова. Інв. №-6561. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з 
онлайн-архіву. Ne West Museum: веб-сайт. URL: http://www.newestmuseum.ru/ 
data/ authors/s/cezanne_paul/a_smoker/ index.php (дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.4/1.–6.5.4/2. Ф. Кричевський. Свати. 1928. Фрагмент. Полотно, олія, 
160×160 см. Інв. № ЖС-700. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.5.7. Схема композиції П. Сезанна у формі трикутних пірамід. Світлина 
з онлайн-архіву. Winnie talks on Cezanne’s Great Bathers. 1898–1905: Posted by 
drawinglover : веб-сайт. URL: http://2014vis104.blog-spot.com/2014/02/winnie-
talks-oncezannes-great-bathers.html (дата звернення: 21.02.2016).
Іл. 6.5.8. П. Сезанн. Натюрморт з драперією. 1898–1899. Полотно, олія, 53×72 см. 
Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1918–1930-х. ДМНЗМ. Інв. № 6514. Державний 
Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Ne West Museum: веб-сайт. 
URL: http://www.newestmuseum.ru/data/authors/s/cezanne _paul/a_smoker/index.
php (дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.9. Ф. Кричевський. Мати. 1929. Полотно, олія. 156×155 см. Інв. № ЖС-268. 
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НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.5.10. Килим. ХVIII ст., м. Іракліїв, Золотоніський повіт, Полтавська губернія. 
Вовна, бавовна, ручне килимарство. 172×398 см. Інв. № КТ-12. НМУНДМ, Київ. 
Світлина з музейних фондів.
Іл. 6.5.11. П. Сезанн. Рівнина біля гори Св. Вікторії. 1882–1985. Полотно, олія, 
58х72 см. Зі збірки І. Морозова. 1918–1948. ДМНЗМ. Інв. № 3412. ДМОМ ім. 
О. С. Пушкіна, Москва. Світлина з онлайн-архіву. Pushkin Museum: веб-сайт. 
URL: https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_ 
3338/index.php?lang=ru (дата звернення: 03.10.17).
Іл. 6.5.12. П. Сезанн. Акведук. 1885–1887. Полотно, олія, 91×71 см. Зі збірки 
С. Щукіна. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 3337. ДМОМ ім. О. С. 
Пушкіна, Москва. Світлина з онлайн-архіву. Pushkin Museum: веб-сайт. URL: 
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_3338/
index.php?lang=ru (дата звернення: 03.10.17).
Іл. 6.5.13. П. Сезанн. Береги Марни. 1888. Полотно, олія, 71×90 см. Зі збірки 
І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 3416. ДМОМ ім. О. С. 
Пушкіна, Москва. Світлина з онлайн-архіву. Pushkin Museum: веб-сайт. URL: 
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/zh_3338/
index.php?lang=ru (дата звернення: 03.10.17).
Іл. 6.5.14. П. Сезанн. Гора Св. Вікторії. 1900. Полотно, олія, 78×99 см. Зі збірки 
І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 8991. Державний Ермітаж, 
Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Ne West Museum: веб-сайт. URL: 
http://www.newestmuseum.ru/data/authors/s/cezanne_paul/a_smoker/ index.php 
(дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.15. П. Сезанн. Велика сосна поблизу Екса. Кін. 1890-х. Полотно, олія, 
72×91 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 8963. 
Державний Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Ne West 
Museum: веб-сайт. URL: http://www.newestmuseum.ru/data/authors/s/cezanne_ 
paul/a_smoker/index.php (дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.16. П. Сезанн. Купальники. 1890–1894. Полотно, олія, 26×40 см. Зі збірки 
І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 3414. Державний Ермітаж, 
Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Ne West Museum: веб-сайт. URL: 
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http://www.newestmuseum.ru/data/authors/s/cezanne_paul/a_smoker/ index.php 
(дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.17. Ф. Кричевський. Рідна земля. 1930–1931. Фрагмент. Полотно, олія, 
темпера, 222×415 см. Інв. № ЖС-1037. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.5.14/1.–6.5.14/2. П. Сезанн. Гора Св. Вікторії. 1900. Полотно, олія, 78×99 см. 
Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 8991. Державний 
Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. Ne West Museum: веб-сайт. 
URL: http://www.newestmuseum.ru/data/authors/s/ cezanne_paul/a_smoker/index.
php (дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.15/1.–6.5.15/3. П. Сезанн. Велика сосна поблизу Екса. Кін. 1890-х. 
Полотно, олія, 72×91 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. 
Інв. № 8963. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. 
Ne West Museum: веб-сайт. URL: http://www.newestmuseum.ru/ data/authors/s/
cezanne_paul/a_smoker/index.php (дата звернення: 10.15.18).
Іл. 6.5.17/1.–6.5.17/3. Ф. Кричевський. Рідна земля. 1930–1931. Фрагмент. Полотно, 
олія, темпера, 222×415 см. Інв. № ЖС-1037. НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.6.1. В. Шпала. Краєвид з річкою. 1930-ті. 12,2×15,75 см. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https://www.
galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.2. В. Шпала. Скелі біля Бронки. 1926. 76,6×58,2 см. Полотно, олія. Морав-
ська галерея, Брно. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https://
www.galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.3. В. Шпала. Біля річки Бероунка під Сербією. 1919. 50×59,5 см. Полотно, 
олія. Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: 
https://www.galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.4. А. Ерделі. Літній краєвид. 1930-ті. 110×134 см. Полотно, олія. Інв. 
№ 1157. ЗХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.6.5. А. Ерделі. Пейзаж з річкою. 1940. 49×62 см. Полотно, олія. Приватна 
збірка.
Іл. 6.6.6. А. Ерделі. Хатки біля річки. Кін. 1930-х. 89×98 см. Полотно, олія. Інв. 
№ Ж-1266. ЗХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.6.7. В. Шпала. Оттава. 1930. 76,6х58,2 см. Полотно, олія. Моравська галерея, 
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Брно. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https://www.
galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.8. В. Шпала. Стара башта при в’їзді в порт Марселя. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https://www.
galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.9. В. Шпала «Скелі біля Бероунки». 1926. 76,6х58,2 см. Олія, полотно. 
Моравська галерея, Брно. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: 
https://www.galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.10. А. Ерделі. Пейзаж з річкою. Середина 1930-х. 78×96 см. Полотно, олія. 
Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Павлов В. П. Адальберт Ерделі : 
альбом. Київ : Мистецтво, 1972. 31 с. : 57 репр. С. 23.
Іл. 6.6.11. А. Ерделі. Дерев’яна церква. 1936. 74×83 см. Полотно, олія. Інв. 
№ Ж-2072, ЗХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 6.6.12. А. Ерделі. Дерево біля річки. 1940. 145×116 см. Полотно, олія. Приватна 
збірка. Фотокопія. Відтворено за: Павлов В. П. Адальберт Ерделі : альбом. Київ : 
Мистецтво, 1972. 31 с. : 57 репр. С. 20.
Іл. 6.6.13. А. Ерделі. Ужгород. 1930-ті. 75,3×68,5 см. Полотно, олія. Приватна 
збірка. Фотокопія. Відтворено за: Ерделі А. М. Скляний палац поміж солом’яних 
стріх : альбом / авт. вступ. ст. А. Івашин ; уклад. С. Марценюк. Київ : Галерея Ню 
Арт, 2011. 112 с. : іл. С.15.
Іл. 6.6./1. В. Шпала. Оттава. 1930. 76,6х58,2 см. Полотно, олія. Моравська 
галерея, Брно. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https:// 
www.galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.14. А. Ерделі. Оголена серед дерев. 1937. 56×46 см. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Адальберт Ерделі : альбом / авт.-упоряд. 
А. М. Ковач ; вступ. ст. : М. В. Приймич. Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2007. 380 
с. : іл. С. 38.
Іл. 6.6.15. В. Шпала. Натюрморт з грушами. 1936. 30×40 см. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https://www.
galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.16. В. Шпала. Натюрморт з яблуками. 1937. 51×59 см. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https://www.
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galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.17. А. Ерделі. Натюрморт із пляшкою та фруктами на таці. 1930-ті. 
Полотно, олія. Приватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Адальберт Ерделі : 
альбом / авт.-упоряд. А. М. Ковач ; вступ. ст. : М. В. Приймич. Ужгород : Вид-во 
О. Гаркуші, 2007. 380 с. : іл. С. 33.
Іл. 6.6.18. А. Ерделі. Натюрморт з яблуками.1939. 90х111 см. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Фотокопія. Відтворено за: Адальберт Ерделі : альбом / авт.-упоряд. 
А. М. Ковач ; вступ. ст. : М. В. Приймич. Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2007. 380 
с. : іл. С. 35.
Іл. 6.6.19. В. Шпала. Букет. 1939. 92×64 см. Полотно, олія. Регіональний музей та 
галерея в Жичині. Світлина з онлайн-архіву. Galerie Platýz: веб-сайт. URL: https://
www.galerieplatyz.cz/autori/vaclav-spala (дата звернення: 04.12.17).
Іл. 6.6.20. А. Ерделі. Натюрморт з яблуками. 1939. 90×111 см. Полотно, олія. 
Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.

Ілюстрації до розділу 7
Репрезентація постімпресіонізму в 1950 –1980-х роках 

Іл. 7.1.1. Р. Сельський. Натюрморт з глечиком. 1926. Полотно, олія, 65×54 см. 
НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.1.2. Р. Сельський. Натюрморт з фруктами. 1927. Полотно на картоні, олія, 
45,5×55 см. Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.1.3. Р. Сельський. Натюрморт з бананом. 1926. Полотно, олія, 53,5×62,5 см. 
Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.1.4. Р. Сельський. Теплий промінь. 1958. Полотно, олія, 81×116,5 см. При-
ватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.1.5. Р. Сельський. Натюрморт і Чорногора вдалині. 1958. Полотно, олія, 
59,5×85 см. Картон, олія. Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.1.6. Р. Сельський. Пейзаж з Уютного. 1960. Полотно, олія, 70×49 см. Картон, 
олія. Приватна збірка.
Іл. 7.1.7. Р. Сельський. На ґанку. Криворівня. 1958. 130×70,5 см. ЛГМ, Львів. 
Світлина І. Павельчук.
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Іл. 7.1.8. Р. Сельський. Кримський пейзаж. Уютне. 1961. 40,3×50,3 см. Папір, 
гуаш. Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.1.9. П. Сезанн. Рівнина біля гори Св. Вікторії. 1882–1985. Полотно, олія, 
58×72 см. Зі збірки І. Морозова. 1918–1948. ДМНЗМ. Інв. № 3412. ДМОМ ім. 
О. С. Пушкіна, Москва. Світлина з онлайн-архіву. Pushkin Museum: веб-сайт. URL: 
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/ zh_3338/
index.php?lang=ru (дата звернення: 03.10.17).
Іл. 7.1.10. Р. Сельський. Акерман. Сахарна гора. 1960-ті. Полотно на картоні. 
25,2×35,3 см. Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.1. Л. Вичулковський. У полі. 1911–1912. 47×79 см. Лот № 45 Аукціону «Агра 
Арт» (09.12.2012). Приватна збірка. Світлина з онлайн-архіву. Аgraart: веб-сайт. 
URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата звернення: 09.12.2012).
Іл. 7.2.2. Л. Вичулковський. Копання буряків. 1911. Полотно, олія, 80×60 см. 
НМВ, Варшава. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.3. О. Шатківський. Польові роботи. 1974. Полотно, темпера, 82×100 см. 
Інв. № ЖС-428. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.4. О. Шатківський. Збирання буряків. 1967. Темпера, олія, полотно на 
картоні, 48,5×68,5 см. Інв. № ЖС-585. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.5. О. Шатківський. Обривання яблук. 1932. Полотно, олія, 43,5×39 см. Інв. 
№ Жс-929. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.6. О. Шатківський. Чередник. 1965. Полотно, олія, 113×87 см. Інв. 
№ ЖС-346. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.7. Е. Контратович. Збір яблук. 1969. Полотно, олія, 90×84 см. Інв. № Ж-88. 
ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.8. В. Микита. Збір яблук. 1984. Полотно, мішана техніка, 144×195 см. 
Власність художника. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.9. Л. Вичулковський. Сосни в Паланзі. 1900-ті. Картон, пастель, 75,5×90 см. 
Лот Аукціону «Агра арт» (17.06.1993). Приватна збірка. Світлина з онлайн-ар-
хіву. Аgraart: веб-сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата 
звернення: 09.12.2012).
Іл. 7.2.10. Л. Вичулковський. Сосни в Паланзі. 1908. Полотно, олія, 41×50,4 см. 
Лот № 43 Аукціону «Агра Арт» (21.10.2001). Приватна збірка. Світлина з 
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онлайн-архіву. Аgraart: веб-сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/ 17358 
(дата звернення: 21.10.2001).
Іл. 7.2.11. О. Шатківський. Сосни. 1972. Картон, олія, 60×43 см. Приватна збірка. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.12. Л. Вичулковський. Пейзаж у Закопаному. 1907. Картон, олія, 70×81,5 см. 
Інв. № ЖБ-218. ЛНМГ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.13. Л. Вичулковський. Гори. 1908. Полотно на картоні, олія, 25×30 см. Лот 
№ 24 Аукціону «Агра арт» (11.12.2005). Світлина з онлайн-архіву. Аgraart: веб-
сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата звернення: 11.12.2005).
Іл. 7.2.14. О. Шатківський. Бойківщина. 1973. Полотно, темпера, 53×73 см. Інв. 
№ ЖС-429. НЛМ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.15. Л. Вичулковський. Березневі квіти. 1903. Полотно, олія, 48,5×41,5 см. 
Лот № 55 Аукціону «Агра Арт» (08.10.2006). Світлина з онлайн-архіву. Аgraart: 
веб-сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата звернення: 
08.10.2006).
Іл. 7.2.16. Л. Вичулковський. Білі троянди. 1912. Акварель, гуаш, папір, олівець, 
48,5×67,8 см. Лот № 75 Аукціону «Агра Арт» (08.12 2013). Приватна збірка. 
Світлина з онлайн-архіву. Аgraart: веб-сайт. URL: https://sztuka. agraart.pl/
licytacja/271/17358 (дата звернення: 08.12 2013).
Іл. 7.2.17. О. Шатківський. Квіти. 1972. Картон, мішана техніка, 70×50 см. Інв. 
№ Жс-631. НЛМ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.18. О. Шатківський. Кали. 1967. Полотно, олія, 92×76 см. Інв. № Жс-368. 
НЛМ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.19. Л. Вичулковський. Білі троянди і блакитна драперія. 1910. Пастель, 
папір, 43×65,5 см. Лот № 51 Аукціону «Агра Арт» (16.10.2011). Світлина з 
онлайн-архіву. Аgraart: веб-сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/ 17358 
(дата звернення: 16.10.2011).
Іл. 7.2.20. Л. Вичулковський. Натюрморт з квітами. 1910. Пастель, акварель, папір, 
77×62 см. Лот № 51 Аукціону «Агра Арт» (22.03.2009). Світлина з онлайн-архіву. 
Аgraart: веб-сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/ 17358 (дата звер-
нення: 22.03.2009).
Іл. 7.2.21. О. Шатківський. Квіти і фрукти. 1962. Полотно на картоні, олія, 
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35×50 см. Інв. № Жс-320. НЛМ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.22. Л. Вичулковський. Натюрморт з апельсинами. 1912. 37×53 см. Картон, 
мішана техніка. Приватна збірка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.23. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера, 75,5×50 см. Інв. 
№ Жс-518. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.24. Л. Вичулковський. Букет квітів. 1900-ті. Акварель, папір, 51×60 см. Лот 
№ 18 Аукціону «AGRA ART» (01.03.1992). Світлина з онлайн-архіву. Аgraart: веб 
сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата звернення: 01.03.1992).
Іл. 7.2.25. Л. Вичулковський. Білі і рожеві троянди. 1900-ті. Пастель, папір, 
37×53 см. Лот № 45 Аукціону «AGRA ART» (17.06.1993). Світлина з онлайн-ар-
хіву. Аgraart: веб-сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата 
звернення: 17.06.1993).
Іл. 7.2.26. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера, 75,5×50 см. Інв. 
№ Жс-518. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.27. Л. Вичулковський. Букет квітів.1900-ті. Акварель, папір, 51×60 см. Лот 
№ 18 Аукціону «AGRA ART» (01.03.1992). Світлина з онлайн-архіву. Аgraart: веб 
сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата звернення: 01.03.1992).
Іл. 7.2.28. Л. Вичулковський. Білі і рожеві троянди. 1900-ті. Пастель, папір, 
37×53 см. Лот № 45 Аукціону «AGRA ART» (17.06.1993). Світлина з онлайн-ар-
хіву. Аgraart: веб сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата 
звернення: 01.03.1992).
Іл. 7.2.29. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера, 75,5×50 см. Інв. 
№ Жс-518. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.30. Л. Вичулковський. Білі і рожеві троянди.1900-ті. 37×53 см. Пастель, 
папір. Лот № 45 Аукціону «AGRA ART» (17.06.1993). Світлина з онлайн-архіву. 
Аgraart: веб сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/licytacja/271/17358 (дата звернення: 
17.06.1993).
Іл. 7.2.31. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера.75,5×50 см. Інв. 
№ Жс-518. НМЛ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.2.32. Л. Вичулковський. Декоративний фриз. Хризантеми. 1900-ті. Пастель, 
папір, 46×92,7 см. Лот № 9 Аукціону «AGRA ART» (14.10.2012). Світлина з 
онлайн-архіву. Аgraart: веб сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/ licytacja/271/17358 
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(дата звернення: 14.10.2012).
Іл. 7.2.33. Л. Вичулковський. Декоративний фриз. Хризантеми. 1900–1910. 
Пастель, папір, 28,5×63 см. Лот № 57 Аукціону «Агра Арт» (05.12.2010). Світлина 
з онлайн-архіву. Аgraart: веб сайт. URL: https://sztuka.agraart.pl/ licytacja/271/17358 
(дата звернення: 05.12.2010).
Іл. 7.2.34. О. Шатківський. Хризантеми та яблука. 1965. Фрагмент. Полотно, олія, 
81×100 см. Інв. № Жс-638. НЛМ, Львів. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.3.1. Е. Контратович. Безробітний бродяга. 1938. Полотно, олія, 73×88 см. 
Інв. № Ж-1755. ЗОХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.3.2. Е. Контратович. Бездомна сирота. 1943. Полотно на картоні, олія, 
66×57 см. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. 
Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.3. Е. Контратович. Гуцульська пара. 1990. Полотно, олія, 55×85 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.4. Е. Контратович. Над колискою. 1990-ті р. Полотно, олія, 80×90 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.5. Е. Контратович. Над колискою. 1970-ті р. Полотно, олія, 80×96 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.6. Е. Контратович. Черешні цвітуть. 1990-ті. Полотно, олія, 88×88 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.7. В. Прейсіг. Дерево цвіте. 1905. Кольоровий офорт. Фонд Карашкової 
галереї ПНП, Чехословаччина. Фото К. Возняк. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. 
Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.8. Е. Контратович. Верховинська мадонна. 1970-ті. Картон, темпера, 
62×48 см. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. 
Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.9. Л. Фулла. Наречена. 1947. Галерея Л. Фулла, Ружомберок, Словаччина. 
Фото К. Возняк. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів І. Павельчук.
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Іл. 7.3.10. Е. Контратович. Маски. Молодята. 1990 – варіант композиції 1945-го. 
Картон, олія, 50×70 см. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 
11.10.2011. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.11. Е. Контратович. Весільна процесія. 1964. Полотно, олія, 50×93 см. Інв. 
№ Ж-211. ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.3.12. Е. Контратович. Весілля на Верховині. 1989. 84×89 см. Полотно, олія. 
Інв. № КП-4957. ЗОХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.3.13. Е. Контратович. Зустріч молодих. 1946. Папір, темпера, гуаш, 60×80 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.14. Е. Контратович. Маки. 1950-ті. 62×83 см. Полотно, олія. Приватна збірка. 
Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.15. Е. Контратович. Тюльпани. 1960-ті. 44×58 см. Полотно, олія. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.16. Е. Контратович. Натюрморт з тюльпанами. 1969. 44×58 см. Полотно, 
олія. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приват-
ний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.17. Е. Контратович. Натюрморт.1970. 68×87 см. Полотно, олія. Варіант 
натюрморту 1950-х. Інв. № Ж-762. ЗОХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.3.18. Фрагмент вишивки рукава жіночої сорочки. 1930–1940-ві, с. Лубня, 
нині Великоберезнянський район. Фонди ЗМНАП. Фотокопія. Відтворено за: 
Пилип Р. І. Художня вишивка українців Закарпаття XIX – першої половини 
XX ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями). 
Ужгород, 2012. 468 с. : іл. С. 440. Рис. 637.
Іл. 7.3.19. Інтер’єр світлиці. Друга половина XX ст., с. Бедевля, Тячівський район. 
Експозиція ЗМНАП. Фотокопія. Відтворено за: Пилип Р. І. Художня вишивка 
українців Закарпаття XIX – першої половини XX ст. (типологія за призначенням, 
художніми та локальними особливостями). Ужгород, 2012. 468 с. : іл. С. 51. Рис. 105.
Іл. 7.3.20. Е. Контратович. Вид на Чорногору взимку. 1965. Полотно, олія, 
80×140 см. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. 
Приватний архів І. Павельчук.
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Іл. 7.3.21. Е. Контратович. Кучерява весна. 1968. Полотно, темпера, 80×140 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.22. Е. Контратович. Ранок над Говерлою. 1970-ті. Полотно, олія, 80×96 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфан. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.23. Е. Контратович. Карпати. 1973. Полотно, олія, 101×132 см. Приватна 
збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.24. Е. Контратович. Панорама гір. 1970-ті. Полотно, олія, 90×110 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.25. Е. Контратович. Полонина рівна. 1980-ті. Полотно, олія, 105×90 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.26. Е. Контратович. Над Чорногорою. 1990-ті. Полотно, олія, 80×110 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.27. Е. Контратович. Верховина. 1990-ті р. Полотно, олія, 98×98 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.28. Е. Контратович. Великоберезнянщина. 1990-ті. Полотно, олія, 
80×120 см. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. 
Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.29. Е. Контратович. Весна в селі. 2007. Полотно, олія, 80×100 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.30. Е. Контратович. Зимові далі. 1980-ті. Полотно, олія, 82×89 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.31. Е. Контратович. Зимовий краєвид. 1990-ті. Полотно, олія, 78×98 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
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архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.32. Е. Контратович. Весна в селі. 1990-ті. Полотно, олія, 75×90 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.33. Е. Контратович. Черешні цвітуть. 1980-ті. Полотно, олія, 88×88 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.34. Е. Контратович. Осінній пейзаж з папороттю. 1980-ті. Полотно, олія, 
80×80 см. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. 
Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.35. Е. Контратович. Осінні далі. 1980-ті. Полотно, олія, 98×98 см. При-
ватна збірка Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.36. Е. Контратович. Закарпатський краєвид з березами. 1949. Полотно, 
олія, 88×106 см. Інв. № Ж-357. ЗОХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.3.37. Е. Контратович. Водоспад у Кобилецькій Поляні. 1989. Полотно, олія, 
98×100 см. Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. 
Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.38. Е. Контратович. Поле з соняшниками. 1988. Полотно, олія, 98×100 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.39. Е. Контратович. Соняшники на городі. 2005. Полотно, олія, 70×100 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.3.40. Е. Контратович. Яблунька. 1974. Полотно, олія, 99×110 см. Інв. 
№ Ж-1036. ЗОХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.3.41. Е. Контратович. Квітуча калина. 1980-ті. Полотно, олія, 88×98 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.42. Е. Контратович. Калина. 1974. Полотно, олія, 99×100 см. Приватна 
збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
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Іл. 7.3.43. Е. Контратович. Терен цвіте. 1980-ті. Полотно, олія, 88×110 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.44. Е. Контратович. Середина літа. 1990-ті. Полотно, олія, 80×90 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.3.45. Е. Контратович. Різнотрав’я. 1980-ті. Полотно, олія, 88×90 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 11.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.4.1. Ш. Ніілаші. У полі. 1898. Полотно, олія, 95,5×80,3 см. Інв. № 1695. Угор-
ська національна галерея, Будапешт. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.2. Г. Глюк. Румунка в хаті. 1962. Полотно, олія, 70×80 см. ЗОХМ, Ужгород. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.3. А. Фейнеш. Брати. 1906. Полотно, олія, 120,5×101 см. Угорська націо-
нальна галерея, Будапешт. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.4. Г. Глюк. Румунка за в’язанням. 1962. Полотно, олія, 62×82 см. ЗОХМ, 
Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.5. Й. Кошта. На схилі пагорба. 1902. Полотно, олія, 119×150 см. Угорська 
національна галерея, Будапешт. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.6. Й. Кошта. Перед грозою. 1909. Полотно, олія, 90×97,5 см. Інв. № FK 699. 
Угорська національна галерея, Будапешт. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.7. Г. Глюк. Надвечір. 1964. Полотно, олія, 119×95 см. Меморіальна кімна-
та-музей заслуженого діяча мистецтв УРСР Г. М. Глюка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.8. Г. Глюк. Сусідки. 1972. Полотно, олія, 110×98,5 см. Меморіальна кімна-
та-музей заслуженого діяча мистецтв УРСР Г. М. Глюка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.9. Г. Глюк. Обід. 1975. Полотно, олія, 104×135 см. Приватна збірка. 
Фото В. Глюк-Александрова. Світлина, 20×15 см. 11.12.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.4.10. Г. Глюк. Ланкова. 1972. Полотно, олія, 140×178 см. Меморіальна кімна-
та-музей заслуженого діяча мистецтв УРСР Г. М. Глюка. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.4.11. Г. Глюк. Велич Карпат. 1979. Полотно, олія, 75,9×96 см. Меморіальна 
кімната-музей заслуженого діяча мистецтв УРСР Г. М. Глюка. Світлина І. Павель-
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чук. 
Іл. 7.4.12. М. Реріх. Скарби снігів Канченджанґу. 1940. Полотно, темпера, 
76×122 см. Інв. № Ж-7102 ДРМ, Санкт-Петербург. Світлина з онлайн-архіву. 
Gallerix: веб сайт. URL: https://gallerix.ru/storeroom/322/N/8192/(дата звернення: 
13.11.2019).
Іл. 7.4.13. Г. Глюк. Біля церкви. 1977. Полотно, олія, 66×98 см. Приватна збірка. 
Фото В. Глюк-Александрова. Світлина, 20×15 см. 11.12.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.4.14. Г. Глюк. Перед дощем. 1979. Полотно, олія, 74×87,5 см. Приватна збірка 
Фото В. Глюк-Александрова. Світлина, 20×15 см. 11.12.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.4.15. Г. Глюк. Копиці.1978. Полотно, олія, 74×97 см. Приватна збірка.
Іл. 7.4.16. Г. Глюк. Весняна пора. 1978. Полотно, олія, 68×95,7 см. Приватна 
збірка. Фото В. Глюк-Александрова. Світлина, 20×15 см. 11.12.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.5.1. А. Коцка. Осінь у горах. 1970-ті. Полотно, олія, 49,5×59,5 см. Інв. 
№ Ж-71. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.2. А. Коцка. Осінь над озером. 1970-ті. Полотно, олія, 83×64 см. Інв. 
№ Ж-340. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.3. А. Коцка. Рання весна в селі. 1971. Полотно, олія, 83×64 см. Інв. № Ж-54. 
ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.4. А. Коцка. Осінній етюд. 1975. Картон, олія, 34,7×49,7 см. Інв. № Ж-69. 
ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.5. А. Коцка. Водосховище під Говерлою. 1980. Полотно, олія, 80×100 см. 
Інв. № Ж-404. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.6. А. Коцка. Над Колочавою. 1981. Полотно, олія, 90×134,5 см. Інв. 
№ Ж-133. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.7. А. Коцка. Колгоспниці. 1970-ті. Полотно, темпера, 129×109 см. Інв. 
№ Ж-593. ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.8. А. Коцка. Молода ланкова. 1983. Полотно, олія, темпера, 108×85 см. Інв. 
№ Ж-4 ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.9. А. Коцка. Чабани. 1970. Полотно, олія, темпера,135×154,5 см. Інв. 
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№ Ж-148. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.10. А. Коцка. Чабан Сурмай. 1981. Полотно, олія, темпера, 105,5×80 см. 
Інв. № Ж-35. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.11. А. Коцка. Верховинці. 1935. Полотно, олія, темпера, 95×104,5 см. Інв. 
№ Ж-73. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.12. А. Коцка. Верховинці. 1960-ті. Полотно, олія, 115×105 см. Інв. № Ж-130. 
ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.13. А. Коцка. Ярмарок. 1930. Полотно, олія, темпера, 90×113,5 см. Інв. 
№ Ж-6. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.14. А. Коцка. Оленка. 1947. Полотно, олія, темпера, 98×78,3 см. Інв. 
№ Ж-12. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.15. А. Коцка. На свято. 1970. Картон, темпера, 53×43,5 см. Інв. № Ж-457. 
ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.16. А. Коцка. Гуцулки із с. Богдан. 1967. Полотно, темпера, 124,5×104,5 см. 
Інв. № Ж-3. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.17. Джотто ді Бондоне (1266–1337). Страшний суд, фрагмент. Світ-
лина з онлайн-архіву. Gallerix: веб-сайт. URL: https://gallerix.ru/storeroom/ 
146947004/N/8159/ (дата звернення: 10.04.2018).
Іл. 7.5.18. А. Коцка. Дівчата. 1970. Полотно, олія. 99,5×79,5 см. Інв. № Ж-1554. 
ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.19. А. Коцка. Подруги. 1980. Папір, олівець, акварель. 90,7×72,2 см. Інв. 
№ Гр-69. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.20. А. Коцка. Подруги. 1970. Полотно, темпера, 90×160 см. Інв. № Ж-904. 
ЗОХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.21. Рафаель Санті. Святе сімейство з ягням. 1507. Тополя, олія, 28×21,5 см. 
Інв. № P000296. Музей Прадо, Мадрид, Іспанія. Світлина з онлайн-архіву. Google: 
веб-сайт. URL: www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02XWQMbsn_e ZD0kv1T
CjAZlUwxndQ:1601227784630&source=univ&tbm=isch&q=Raphael+Santi.+Hol
y+family+with+a+lamb.+1507&sa=X&ved=2ahUKEwiAqLqq7onsAhUcBhAIHfy
OA64Q420oCXoECAoQOg&biw=1531&bih=823#imgrc=GGgbttbxT6ybgM (дата 
звернення: 12.06.2019).
Іл. 7.5.22. А. Коцка. Материнство. 1970. Полотно, темпера, 147×117 см. Інв. 
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№ Ж-145. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.23. Леонардо да Вінчі. Мона Ліза. 1503–1519. Дошка, олія. 76,8×53 см. Інв. 
№ INV. 779. Лувр, Париж. Світлина з онлайн-архіву. Gallerix: веб-сайт. URL: https://
gallerix.ru/album/Leonardo/pic/glrx-1892879652 (дата звернення: 11.02.2016).
Іл. 7.5.24. А. Коцка. Жіночий портрет. 1960. Полотно, олія. 99,5×79,5 см. Інв. 
№ Ж-397. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.25. А. Коцка. Молода доярка. 1981. Полотно, олія, 90,7×72,2 см. Інв. 
№ Ж-21. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.26. П’єр Нарсис Герен. Аврора і Кефал. 1810. Полотно, олія. 254×186 см. 
Інв. № R.F. 513. Лувр, Париж. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.27. А. Коцка. Гуцульська молода. 1950. Полотно, олія, 99,5×79,5 см. Інв. 
№ Ж-117. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.28. А. Коцка. Гуцульська наречена. 1980. Полотно, олія. 90,7×72,2 см. Інв. 
№ Ж-115. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.29. А. Коцка. Наречена. 1980-ті. Полотно, темпера, 90×160 см. Інв. № Ж-119. 
ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.30. Сандро Ботічеллі Флора. Фрагмент картини «Весна». 1482. Поштова 
марка султанату Махра 1967 року випуску. Світлина з онлайн-архіву. Google: 
веб-сайт. URL: https://www.google.com/search?q?q=Сандро+Боттичелли+ 
Флора.+Фрагмент+картины+«Весна».+1482.+Почтовая+марка+султаната+Ма-
хра+1967 (дата звернення: 19.04.2018).
Іл. 7.5.31. А. Коцка. Дівчина з мотикою. 1960. Полотно, олія. 99×69 см. Інв. 
№ Ж-406. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.32. А. Коцка. Дівочий портрет. 1961. Полотно, олія, 74,3×64,5 см. Інв. 
№ Ж-406. ММК, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.33. А. Коцка. Весна. 1967. Полотно, олія, 99×79 см. Інв. № Ж-88. ММК, 
Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.5.34. А. Коцка. Веснянка. Поч. 1970-х. Полотно, олія, 90×70 см. Фото 
Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 15.10.2011. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.5.35. А. Коцка. Натюрморт з квітами. 1930. Полотно, олія, 95×77 см. При-
ватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 15.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
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Іл. 7.5.36. А. Коцка. Натюрморт. Квіти в глечику. 1940. Полотно, олія, 98,5×72 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 15.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.5.37. А. Коцка. Натюрморт. 1940. Полотно, олія, 99×70 см. Приватна збірка. 
Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 15.10.2011. Приватний архів І. Павельчук.
Іл. 7.5.38. А. Коцка. Натюрморт з яблуками. 1946. Полотно, олія, 58,5×64 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 15.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.5.39. А. Коцка. Натюрморт з квітами. Поч. 1960-х. Картон, олія, 70×50 см. 
Приватна збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 15.10.2011. Приватний 
архів І. Павельчук.
Іл. 7.5.40. А. Коцка. Цинії. 1960. Полотно на картоні, олія, 48×38 см. Приватна 
збірка. Фото Ф. Ерфана. Світлина, 20×15 см. 15.10.2011. Приватний архів 
І. Павельчук.
Іл. 7.5.41. А. Коцка. Ескізи костюмів для Закарпатського народного хору. 1946. 
Папір, акварель, 86,2×19 см. Інв. № Гр-135. ММК, Ужгород. Світлина І. Павель-
чук.
Іл. 7.6.1. Т. Яблонська. Колиска. 1968. Полотно, олія, 130×130 см. Інв. № Ж-61.
ЗХМ, Запоріжжя. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.6.2. Ф. Леже. Три жінки. 1921. Полотно, олія, 183,5×251,5 cм. Фонд місіс 
Саймон Гуггенхайм. МОМА, НьюЙорк. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.6.3. Т. Яблонська. Лебеді. 1966. Полотно, олія, 105×129 см. Інв. № ЖС-1893. 
НХМУ, Київ. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.6.4. Т. Яблонська. Наречена. 1966. Полотно, олія, 100×130 см. Миколаївський 
ХМ ім. В. Верещагіна, Миколаїв. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.6.5. Т. Яблонська. Молоді. 1966. Полотно, олія, 100×107 см. ОХМ, Одеса. 
Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.6.6. Т. Яблонська. Травень. 1965. Полотно, олія, 180×200 см. ДХМ, Алма-
Ата. Світлина з онлайн-архіву. Kievphotosite: веб-сайт. URL: http://kievphoto site.
com/node/19 (дата звернення: 12.01.2015).
Іл. 7.6.7. Т. Яблонська. Літо. 1967. Полотно, олія, 200×250 см. ДТГ, Москва Світ-
лина з онлайн-архіву. Описание картины Татьяны Яблонской «Лето»: веб-сайт. 
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URL: https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-tatyany-yablonskoj-leto/ (дата 
звернення: 10.09.2017).
Іл. 7.6.8. Е. Бернар. Бретонки з парасольками. 1892. Полотно, олія, 81×105 см. 
Інв. № RF 1977 41, AM 3373. Музей д’Орсе, Париж. Світлина І. Павельчук.
Іл. 7.6.9. Т. Яблонська. Мати та дитя. 1966. Полотно, олія, 68×76 см. Новосибір-
ська обласна галерея. Світлина з онлайн-архіву. Фотоальбомы : веб-сайт. URL: 
http://photo.i.ua/user/2336110/210331/5508495/ (дата звернення: 06.07.2018).
Іл. 7.6.10. Т. Яблонська. Молода мати. 1964. Полотно, олія, 95×86 см. НЛМ, Львів. 
Світлина І. Павельчук.

Ілюстрації до розділу 8
Українські постімпресіоністи кінця ХХ – початку ХХІ століття

Іл. 8.1.1. В. Патик. Гуцулка. 1959. 70×50 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.2. В. Патик. Співачка. 1980. 93×56 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
16.04.2014. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.3. В. Патик. Осіння симфонфя. 1986.180×122 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.4. В. Патик. Стрийський парк. 1960. 50×65 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.5. В. Патик. Натюрморт із пташкою. 1965. 74×92 см. Полотно, олія. Світ-
лина, 20×15 см. 19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.6. В. Патик. Купіль. 1960. 50×70 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.7. В. Патик. Соняшники на зеленому. 1999. 100×81 см. Полотно, олія. Світ-
лина, 20×15 см. 16.04.2014. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.8. В. Патик. Польові квіти. 1996. 71×56 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 16.04.2014. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.9. В. Патик. Україна. 1979. 90×116 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.10. В. Патик. Іриси. 1996. 60×80 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
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19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.7. В. Патик. Соняшники на зеленому. 1999. 100×81 см. Полотно, олія. Світ-
лина, 20×15 см. 19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.8. В. Патик. Польові квіти. 1996. 71×56 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 16.04.2014. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.9. В. Патик. Україна. 1979. 90×116 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.10. В. Патик. Іриси. 1996. 60×80 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
15.03.2019. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.11. В. Патик. Літо в лісі. 1994. 73×60 см. Полотно, олія. Світлина, 20×15 см. 
19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.12. В. Патик. Базар у Стамбулі. 1995. 34×50 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 19.02.2012. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.13. В. Патик. Ліс під Прагою. 1994. 100×100 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 15.03.2019. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.1.14. В. Патик. Міська брама. Хорезм. 1996. 92×92 см. Полотно, олія. Світ-
лина, 20×15 см. 15.03.2019. Приватний архів родини Патиків.
Іл. 8.2.1. В. Микита. Воловецький р-н, с. Щербовець. 1983. 50×69,5 см. Картон, 
олія. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.2.2. В. Микита. Околиця Спіши. 1983. 50×70 см. Картон, олія. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 8.2.3. В. Микита. Рани Карпат. 1983. 82×98 см. Картон, олія. Світлина І. Павель-
чук.
Іл. 8.2.4. В. Микита. Літній мотив. 1984. 35×49 см. Картон, олія. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 8.2.5. В. Микита. Копиці. 1988. 29×31 см. Картон, олія. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.2.6. В. Микита. Зимовий мотив. 1994. 33×41см. Картон, олія. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 8.2.7. В. Микита. Незламне. 1993. 50×69 см. Картон, олія. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.2.8. В. Микита. Тиша над озером. 1993. 58×70 см. Картон, олія. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 8.2.9. В. Микита. Осінні дерева.1993. 50×69,5 см. Картон, олія. Світлина 
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І. Павельчук.
Іл. 8.2.10. В. Микита. Мій двір восени. 2003. 85,5×85,5 см. Картон, олія. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 8.2.11. В. Микита. Осінь на березі річки. 2005. 40×50 см. Картон, олія. Світ-
лина І. Павельчук.
Іл. 8.2.12. В. Микита. Весна на присілку. 2004. 34×46 см. Картон, олія. Світлина 
І. Павельчук.
Іл. 8.2.13. А. Ерделі. Польові квіти. 1954. Польові квіти. 1954. Полотно, олія, 
100×121. Інв. № Ж-256. ЗХМ, Ужгород. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.2.14. В. Микита. Золотий дощик. 2000. Полотно, акрил, 100×90 см. Власність 
родини художника. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.2.15. В. Микита. Квіти в селянській хаті. 2004. Оргаліт, олія, 57×43,5 см. 
Власність художника. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.2.16. О. Гарагонич. Натюрморт з пшеницею. 1993. Оргаліт, олія, 60×73,5 см. 
Власність родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів 
О. Гарагонича.
Іл. 8.3.1. О. Гарагонич. На Верховині. 1989. 60×70 см. Оргаліт, олія. Власність 
родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів О. Гарагонича.
Іл. 8.3.2. О. Гарагонич. Весна в Гукливому. 1993. 60×71,5 см. Оргаліт, олія. 
Власність родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів 
О. Гарагонича.
Іл. 8.3.3. О. Гарагонич. Березень. Під вечір. 1994. 60×80см. Оргаліт, олія. Власність 
родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів О. Гарагонича.
Іл. 8.3.4. О. Гарагонич. Дерева над водою. 1994. 58,5×68,5 см. Оргаліт, олія. 
Власність родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів 
О. Гарагонича.
Іл. 8.3.5. О. Гарагонич. Осінь. Ясний день. 2003. 58,5×78,5 см. Оргаліт, олія. 
Власність родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів 
О. Гарагонича.
Іл. 8.3.6. О. Гарагонич. Урочище. Весна. 2005. 58,5×78,5 см. Оргаліт, олія. 
Власність родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів 
О. Гарагонича.
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Іл. 8.3.7. О. Гарагонич. Надвечір. 2006. 58,5×78,5 см. Оргаліт, олія. Власність родини 
художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів О. Гарагонича.
Іл. 8.3.8. О. Гарагонич. Весняний вечір. 2010. 58,5×68,5 см. Оргаліт, олія. 
Власність родини художника. Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів 
О. Гарагонича.
Іл. 8.4.1. І. Мельничук. Колискова для Довбуша. 1997. 100×140 см. Полотно, олія. 
Світлина, 20×15 см. 10.07.2016. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.2. І. Мельничук. Дзвінка. 2008. 100×140 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 10.07.2016. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.3. І. Мельничук. Музики з Буківця. 2004. 100×200 см. Полотно, олія. Світ-
лина, 20×15 см. 10.07.2016. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.4. І. Мельничук. Зацвіли фіалки. Весна. 2006. 120×150 см. Полотно, олія. 
Світлина, 20×15 см. 19.04.2017. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.5. І. Мельничук. Вечоріє. 2006. 120×150 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 19.04.2017. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.6. І. Мельничук. По дорозі на Писаний Камінь. 2009. 120×150 см. Полотно, 
олія. Світлина, 20×15 см. 19.04.2017. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.7. І. Мельничук. Коні пана Когута. 2001. 60×80 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 19.04.2017. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.8. І. Мельничук. Теплий вечір. 2009. 78×150 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 19.04.2017. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.9. І. Мельничук. Автопортрет. 1988. 50×35 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 10.07.2016. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.10. І. Мельничук. Пані Кобючка. 2002. 98×76 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 10.07.2016. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.11. І. Мельничук. Костянтин. 2016. 100×80 см. Полотно, олія. Світлина, 
20×15 см. 10.07.2016. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.12. І. Мельничук. Яблуневий спас. 1998. 120×100 см. Полотно, олія. Світ-
лина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.13. І. Мельничук. Вікно моєї майстерні. 1998. 120×100 см. Полотно, олія. 
Світлина, 20×15 см. 12.01.2010. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.14. І. Мельничук. Яблуневий Ренесанс. 2016. 120×150 см. Полотно, олія. 
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Світлина, 20×15 см. 10.07.2016. Приватний архів І. Мельничука.
Іл. 8.4.15. Ю. Герц. Мукачевський монастир. 1995–2000. 100×80 см. Полотно,
акрил. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.4.16. Ю. Герц. Співучі верби. 1995–2000. 65×80 см. Полотно, акрил.
Власність родини художника. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.4.17. А. Щепа. Жоржини. 1992–1995. 49,5×70 см. Полотно, олія. Власність 
родини художника. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.4.18. Л. Павленко. Казковий день. 2008. 60×80 см. Полотно, олія. Власність 
художника. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.4.19. Л. Павленко. Космацька верета. 2008. 110×60 см. Полотно, олія. Влас-
ність художника. Світлина І. Павельчук.
Іл. 8.4.20. Т. Дудка. Хмари. 2018. 45×50 см. Полотно, олія. Власність художника. 
Світлина І. Павельчук.
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Специфіка адаптації японізму за обставин геополітичної роз’єднаності 
українського образотворчого мистецтва межі XIX – XX століть

Іл. 3.1.1. К. Утамаро. Куртизанка, що читає лист. 1805-1806. Папір, кольорова туш, висячий сувій какемоно, 
125,7×53,5 см. Інв. № 3048. Британський Музей, Лондон.

Іл. 3.1.2. О. Новаківський. Жінка в кімоно. 1910. Полотно, олія, 84×74 см. Інв. № 0288. Канадсько-українська 
мистецька фундація, Торонто.

Іл. 3.1.3. І. Северин. Розквітла яблуня. 1910. Полотно, олія, 49×60 см. Інв. № Ж-524. НМЛ ім. А. Шептицького, 
Львів.

Іл. 3.1.4. Ф. Кричевський. Портрет Л. Старицької на золотому тлі. 1914. Полотно, олія, 216×99 см. Інв. № Ж-502. 
НХМУ, Київ.

ІЛЮСТРАЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧИХ МАТЕРІАЛІВ

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 3.1.4. 
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Причинно-наслідкові алгоритми девальвації смаків доби історизму: 
невідповідність театрально-інсценованого пафосу реальному життю

Іл. 3.1.5. І. Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану. 1880–1891. Полотно, олія, 203×358 см. 
Інв. № Ж-4005. ДРМ, Санкт-Петербург.

Іл. 3.1.6. О. Мурашко. Похорон кошового. 1900. Полотно, олія, 230×360 см. Інв. № Ж-155. НХМУ, Київ.

Іл. 3.1.7. О. Мурашко. Парижанки в кафе. 1902–1903. Полотно, олія, 217×87 см. Інв. № Ж-89. НХМУ, Київ.

3.1.5

3.1.6. 3.1.7. 
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Стрімке поширення розважальних сюжетів укійо-е (ukiyo-e) у богемній 
атмосфері паризьких кафешантанів

Іл. 3.1.8. К. Утамаро. Шельма. 1800. Папір, кольоровий друк по дереву, 73×25 см. Британська бібліотека, Лондон.

Іл. 3.1.9. К. Утамаро. Жінка, що бавиться з хустиною. 1790. Папір, кольоровий друк по дереву, 69×27 см. Британ-
ська бібліотека, Лондон.

Іл. 3.1.10. Е. Деґа. У кафе. Абсент. 1876. Полотно, олія, 68×92 см. Інв. № RF-1984. Музей д’Орсе, Париж.

Іл. 3.1.11. Е. Мане. Сливовиця. 1877. Полотно, олія, 73,6×50,2 см. Інв. № 1971.85.1. Національна галерея мистецтв, 
Вашингтон. 

Іл. 3.1.12. Е. Мане. У татуся Лютуіля. 1879. Полотно, олія, 92×112 см. Музей Екоте Фіко, Турин.

Іл. 3.1.13. А. де Тулуз-Лотрек. Японський диван. 1892–1893. Кольорова літографія, 7,87×5,94 см. Інв. № В-466. 
Королівський музей витончених мистецтв, Брюссель.

Іл. 3.1.14. Е. Мане. Бар у Фолі-Бержер. 1882. Полотно, олія, 96×130 см. Інститут історії мистецтва С. Курто, Лондон. 

Іл. 3.1.15. О. Ренуар. Сніданок веслярів. 1880–1881. Полотно, олія, 172,7×129,5 см. Інв. № 1637. Галерея Філліпс, 
Вашингтон.

Іл. 3.1.16. О. Мурашко. Кав’ярня. 1902. Полотно, олія,186×167 см. Інв. № Ж-490. ОХМ, Одеса.

3.1.8. 3.1.9. 3.1.10.

3.1.11. 3.1.12. 3.1.13.

3.1.16.3.1.15.3.1.14.
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Площинно-декоративний стиль І. Сулоаге як резонанс формальних підстав 
укійо-е в паризькій практиці О. Мурашка 1902 –1903-х років

Іл. 3.1.17. І. Сулоага. Мої двоюрідні сестри. Фрагмент. 1903. Полотно, олія, 114×182 cм. Національний музей 
мистецтва Каталонії, Барселона. 

Іл. 3.1.18. І. Сулоага. Портрет Люсьєн Бреваль. 1898. Полотно, олія, 58×53 cм. Колекція Кастро Серни в Музей 
Гойї, Кастр.

Іл. 3.1.19. І. Сулоага. У Сент-Клауді. Фрагмент. 1900-ті. Полотно, олія. 185×115 cм. Музей Сан-Тельмо, Сан-Се-
бастьян. 

Іл. 3.1.20–3.1.20/1. О. Мурашко. Кав’ярня. 1902. Полотно, олія, 186×167 см. Інв. № Ж-490. ОХМ, Одеса.

3.1.17. 3.1.18.

3.1.19. 3.1.20.

3.1.20/1.
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Перетлумачення моди на кімоно, какемоно, бідзін-ґа в паризькому досвіді 
О. Мурашка 1902–1903-х років

Іл. 3.1.21. К. Утамаро. Час Коня. 1794. Укійо-е, кольорова ксилографія, 73×25 см. Британська бібліотека, Лондон. 

Іл. 3.1.22. Анрі де Тулуз-Лотрек. Танець у Мулен Руж. 1890. Полотно, олія, 115,5×150 см. Художній музей Філа-
дельфії, США.

Іл. 3.1.23. Анрі де Тулуз-Лотрек. Ла Гулю, яка покидає Мулен Руж у компанії двох подруг. 1892. Картон, олія. 
Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва, США.

Іл. 3.1.24. О. Ренуар. Дівчинка із соколом. Мадемуазель Флері в алжирському костюмі. 1880. Полотно, олія, 
126,5×78,2 см. Інститут мистецтв Стерлінга і Франсін Кларк, Уільямстаун, штат Массачусетс, США.

Іл. 3.1.25. О. Мурашко. Парижанки в кафе. 1902. Полотно, олія, 217×87 см. Інв. № Ж-89. НХМУ, Київ.

Іл. 3.1.26. О. Мурашко. Біля кав’ярні. 1903. Полотно, олія, 238×152,5 см. Інв. № Ж-299. ХХМ, Харків.

Іл. 3.1.27. О. Мурашко. Фрагмент. Парижанки. 1902–1903. Полотно, олія, 200×96 см. Інв. № Ж-211.

3.1.21. 3.1.22. 3.1.23. 

3.1.24. 3.1.25. 3.1.26. 3.1.27.
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Популяризація вертикальної композиції настінних сувоїв какемоно (kake-
mono) у живописних образах доби модерну

Іл. 3.1.28. Настінний сувій какемоно. Друга половина XIX ст. 150×80 см. Приватна збірка, Відень.

Іл. 3.1.29. Дж. Вістлер. Симфонія в тілесних і рожевих тонах: портрет місіс Френсіс Лейланд. 1871–1874. Полотно, 
олія, 195×102, 2 см. Інв. № 1916.1.133. Колекція Фріка в Генрі Клей Фрік Хаус, Нью-Йорк. 

Іл. 3.1.30. О. Ренуар. Танець у селі. 1883. Полотно, олія, 180,3×90 см. Музей д’Орсе, Париж.

Іл. 3.1.31. Ґ. Клімт. Любов. 1895. Полотно, олія, 60×44 см. Інв. № 25005. Віденський музей Карлсплац, Відень.

Іл. 3.1.32. О. Мурашко. Парижанки. 1903. Полотно, олія, 200×96 см. Інв. № Ж-211. Національний художній музей 
України, Київ.

3.1.28.

3.1.29. 3.1.30. 

3.1.31. 3.1.32. 
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Популяризація іміджу красуні в японському кімоно в жанрі бідзін-ґа (bijin-
ga) у портретних образах доби модерну

Іл. 3.1.33. К. Утамаро. Час Коня. 1794. Папір, кольоровий друк по дереву, 73×25 см. Британська бібліотека, Лондон. 

Іл. 3.1.34. Дж. Вістлер. Троянда і срібло. Принцеса з країни порцеляни, 1963–1865. Полотно, олія, 199,9×116,1 см. 
Інв. № F1903.91a-b. Галерея мистецтв Фріра, Вашингтон.

Іл. 3.1.35. К. Моне. Мадам Моне в кімоно.1876. Полотно, олія, 231,8×142,3 см. Галерея Лорни і Роберта Розен-
берґів, Бостон.

Іл. 3.1.36. О. Новаківський. Жінка в кімоно. 1910. Полотно, олія, 84×74 см. Інв. № 0288. Канадсько-українська 
мистецька фундація, Торонто.

Іл. 3.1.37. В. ван Гог. Гейша. 1887. Полотно, олія, 105×60,5 см. Музей Ван Ґоґа, Амстердам. 

Іл. 3.1.38. Ю. Панкевич. Японка. 1908. Полотно, олія, 200×94 см. НМК, Краків.

Іл. 3.1.39. Ф. Кричевський. Портрет Л. Старицької на золотому тлі. 1914. Полотно, олія, 216×99 см. Інв. № Ж-502. 
НХМУ, Київ.

Іл. 3.1.40. А. Муха. Шампанське Біла Зірка. 1899. Плакат, кольорова літографія, 5,82×1,88 см. Інв. № J-709. Муні-
ципальна збірка мистецтв, Хемніц.

3.1.33. 3.1.34. 3.1.35.

3.1.36.

3.1.37. 3.1.38. 3.1.39. 3.1.40.
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Тенденція японізму в практиці молодопольських художників-новаторів

Іл. 3.2.1. Л. Вичулковський. Портрет Ф. Ясенського. 1911. Папір, пастель, 82×96 см. НМК, Краків.

Іл. 3.2.2. Л. Вичулковський. Натюрморт з апельсинами. 1912. Папір, акварель, 67×82 см. НМВ, Варшава.

Іл. 3.2.3. Л. Вичулковський. Орхідеї. 1910. Папір, пастель, 72×62 см. НМВ, Варшава.

Іл. 3.2.4. Л. Вичулковський. Автопортрет у китайському жупані. 1911. Папір, пастель, 94,5×87 см. НМВ, Варшава.

Іл. 3.2.5. Л. Вичулковський. Натюрморт з китайською фарфоровою вазою. 1905. Полотно, олія, 66×88 см. НМВ, 
Варшава.

Іл. 3.2.6. А. Білінська-Богданович. Жінка з японською парасолькою. 1885. Папір, пастель, 94×74 см. Приватна збірка.

Іл. 3.2.7. О. Бознанська. Портрет молодої жінки з червоною парасолькою. 1886. Полотно, олія, 88×60 см. Приватна 
збірка.

Іл. 3.2.8. С. Богус-Сестрзенцевич. Гейша. 1902. Полотно, олія, 48×76 см. Приватна збірка.

Іл. 3.2.9. С. Дембіцький. Японка. 1891. Полотно, олія, 80×46 см. ЛНГМ ім. Б. Возницького, Львів.

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

3.2.4. 3.2.5. 3.2.6.

3.2.7. 3.2.8. 3.2.9.
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Молодопольський японізм Л. Вичулковського як джерело інспірацій у 
творчій практиці О. Новаківського 1900–1910-х років

Іл. 3.2.10. Л. Вичулковський. Японка. 1897. Полотно, олія. 75,5×50 см. НМК, Краків.

Іл. 3.2.11. О. Новаківський. Жінка в кімоно. 1910. Полотно, олія, 84×74 см. Інв. № 0288. Канадсько-українська 
мистецька фундація, Торонто.

Іл. 3.2.12. К. Утамаро. Факсиміле на гравюрі «Красуня перед дзеркалом». 1803–1804. Музей мистецтв МОА, 
Атамі, Японія.

Іл. 3.2.13. Табличка на картині «Жінка в кімоно» О. Новаківського, на якій зазначено, що Канадсько-українській 
мистецькій фундації портрет подарували М. і Я. Шафранюки, Торонто, Канада. 

Іл. 3.2.14. О. Новаківський. Факсиміле на картині «Жінка в кімоно». 1910. Канадсько-українська мистецька фун-
дація, Торонто, Канада.

3.2.10. 3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.
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Адаптація площинно-декоративної стилізації укійо-е у вимір масової 
реклами

Іл. 3.2.15. У. Тойокуні. Жінка, яка тримає лист. 1812. Папір, кольоровий друк по дереву, 40,1×27,0 см. Інв. № JP-3121. 
Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 3.2.16–3.2.18/1. Французький журнал мод «La Mode Illustrée», № 12. 24.03.1912. Світлина з онлайн-архіву [Елек-
тронний ресурс] // La Mode Illustree : веб-сайт. URL: https://belepok.ru/jurnal-mod-11416 (дата звернення: 12.05.18).

Іл. 3.2.19. О. Новаківський. На Плантах, 1900. Папір, олівець. 20,4×16,8 см. Приватна збірка.

Іл. 3.2.20. А. де Тулуз-Лотрек. Ревю бланш.1895. Кольорова літографія, 130×95 см. Музей А. де Тулуз-Лотрека, Альбі.

Іл. 3.2.21. К. Утамаро. Факсиміле на гравюрі «Красуня перед дзеркалом». 1803–1804. Папір, кольоровий друк по 
дереву, 39,1× 26,0 см. Музей мистецтв МОА, місто Атамі, Японія.

Іл. 3.2.22. А. де Тулуз-Лотрек. Портрет Іветт Гільбер.1894. 48×28 см. А. де Тулуз-Лотрек, Альбі.

Іл. 3.2.23. О. Новаківський. Начерк до портрета Л. Федорович-Малицької. 1920-ті. 22,5×14 см. Приватна збірка.

3.2.15. 3.2.16. 3.2.17.

3.2.18. 3.2.19. 3.2.20.

3.2.21. 3.2.22. 3.2.18/1. 3.2.23.
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«Гібридне» мистецтво постімпресіоністів як побічне європеїзоване джерело 
поширення декоративно-площинного стилю укійо-е

Іл. 3.2.24–3.2.24/1. О. Новаківський. Портрет графині Квілецької. 1904. Полотно, олія, 96×72 см. Приватна збірка.

Іл. 3.2.25–3.2.25/1. П. Ґоґен. Кафе в Арлі. 1888. Полотно, олія, 71,5×91,5 см. Інв. № Ж-3367. ДМОМ ім. 
О. С. Пушкіна, Москва. 

Іл. 3.2.26–3.2.26/1. В. ван Гог. Арлезіанка. Мадам Жину з книгами. 1888–1889. Полотно, олія, 91,4×73,7 см. Інв. 
№ 51.112.3. Музей мистецтва Метрополітен, Нью-Йорк.

3.2.24.

3.2.24/1.

3.2.25.

3.2.25/1.

3.2.26.

3.2.26/1.
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Походження пейзажного жанру «Квіти і птахи» (Flowers and Birds): 
китайський пейзажний жанр хуа-няо (huā niǎo) → японський жанр катьо-
ґа (kachö-ga)

Іл. 3.3.1. Декоративне блюдо. Квіти і птах. Доба Пізній Цінь, 1851–1911. Мідь, емалевий розпис, 4,7×36,6 см. 
Імператорський палац, Пекін.

Іл. 3.3.2. Посудина для омивання. Доба Цань Ху, 1603–1867. Фарфор, 24,3×15,7х7,8 см. Збірка японського фарфору, 
Музей Сучжоу, Китай.

Іл. 3.3.3. Глек. Доба Сон, 960 р. до н. е. 1279. Кераміка, 60×15 см. Національний музей Китаю, Пекін. 

Іл. 3.3.4. Декоративна ширма «Чапінь». Доба Ранній Цінь, 1644–1735. Червоне дерево, інкрустація, 20×10×27 см. 
Імператорський палац, Пекін.

Іл. 3.3.5. Посудини для вмивання. Доба Ранній Цінь, 1661–1722. Китайський фарфор, 23,2×13,9×7,5 см. Націо-
нальний музей Китаю, Пекін.

Іл. 3.3.6. Хуі Шоу. Опахало. Доба Ранній Цінь, 1633–1640. Пергамент, туш, 25×40 см. Національний музей Китаю, 
Пекін.

Іл. 3.3.7. Картина з каменю «Куапінь». Доба Середній Цінь, 1736–1850. Напівдорогоцінне каміння, рельєф, 
76×112 см. Імператорський палац, Пекін.

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 

3.3.4.

3.3.5. 

3.3.6. 3.3.7.
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Адаптація жанру катьо-ґа в практиці І. Северина та М. Бурачека через 
засвоєння концепції сецесійного краєвиду-враження Я. Станіславського

Іл. 3.3.8. У. Хіросіґе. Квітучий сливовий сад у Камейдо. 1856–1858. Аркуш № 30. Серія «Сто відомих видів Едо». 
Папір, кольоровий друк по дереву, 36,8×25,0 см. Токійський художній музей Фудзі, Токіо.

Іл. 3.3.9. К. Хокусай. Вид на Фудзі з гори Готен’яма біля річки Сінаґава. 1830–1832. Аркуш № 39. Серія «Тридцять 
шість видів Фудзі», шо складалась із 46 гравюр. Папір, кольоровий друк по дереву, 25,3×37,7 см. Токійський 
художній музей Фудзі, Токіо.

Іл. 3.3.10. В. ван Гог. Квітучий мигдаль.1890. Полотно, олія,73,3×92,4 см. Інв. № FM-671, H-688, Музей В. ван 
Ґоґа, Амстердам.

Іл. 3.3.11. В. ван Гог. Квітуче дерево груші. 1888. Полотно, олія, 73×46 см. Інв. № FM-405, H-434. Музей В. ван 
Ґоґа, Амстердам.

3.3.8. 3.3.9. 

3.3.10. 3.3.11. 
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Адаптація жанру катьо-ґа в практиці І. Северина та М. Бурачека через 
засвоєння концепції сецесійного краєвиду-враження Я. Станіславського

Іл. 3.3.12. І. Северин. Квітуча яблуня. 1910. Полотно, олія, 49×60 см. Інв. № Ж-524. НХМУ, Київ.

Іл. 3.3.13. Я. Станіславський. Яблуня у квіту. 1900-ті. Картон, олія, 16,3×22,5 см. Інв. № Ж-510. НХМУ, Київ.

Іл. 3.3.14. Я. Станіславський. Квітучі яблуні. 1903. Картон, олія, 16,5×22,5 см. Інв. № II-b 604. НМК, Краків.

3.3.12.

3.3.13. 3.3.14. 
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Адаптація жанру катьо-ґа в практиці І. Северина та М. Бурачека через 
засвоєння концепції сецесійного краєвиду-враження Я. Станіславського

Іл. 3.3.15. Я. Станіславський. Сад навесні. 1884. Дошка, олія, 24×32,4 см. Інв. № II-b 798. НМК, Краків.

Іл. 3.3.16. М. Бурачек. Яблуні у цвіту.1936. Картон, олія, 30×23,5 см. Інв. № ЖС-661. ХХМ, Харків.

Іл. 3.3.17. М. Бурачек. Яблуня у квіту. Кін. 1930-х. Полотно, олія, 98×99 см. Інв. № ЖС-177. НХМУ, Київ.

3.3.15.

3.3.16. 3.3.17. 
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Інспірація жанру катьо-ґа в практиці І. Северина через засвоєння досвіду 
Я. Станіславського

Іл. 3.3.18. У. Хіросіґе. Маки. 1835. Папір, кольорова ксилографія, 33,7×10,8 см. Інв. № JP-2532. Музей мистецтва 
Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 3.3.19. В. ван Гог. Ваза з маками. 1886. Полотно, олія, 91×50,5 см. Музей сучасного мистецтва Кунстхаус, Грац.

Іл. 3.3.20. У. Хіросіґе. Сад ірисів у Хорікірі. 1857. Аркуш № 64. Серія «Сто відомих видів Едо». Папір, кольоровий 
друк по дереву, 36,1×23,6 см. Бруклінський музей, Нью-Йорк.

Іл. 3.3.21. Я. Станіславський. Мальви. 1900. Картон, пастель, 27×15 см. Приватна збірка.

Іл. 3.3.22.–3.3.22. /1. Я. Станіславський. Мальви в сонці. 1900. Картон, пастель, 20×12 см. Приватна збірка.

3.3.18. 3.3.19.

3.3.20. 3.3.21.

3.3.22.

3.3.22. /1. 
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Принцип підкреслення деталі «рars pro toto», засвоєний Я. Станіславським 
у Парижі через японську гравюру, в інспіраціях І. Северина

Іл. 3.3.23. Я. Станіславський. Мальви – польська осінь. 1905. Картон, пастель, 32,2×42,2 см. Інв. № II-b 809. 
Національний музей у Кракові, Краків.

Іл. 3.3.24. Я. Станіславський. Мальви, 1905. Картон, пастель, 56×42 см. Інв. № III-r.a.14414, Національний музей 
у Кракові, Краків.

Іл. 3.3.25. І. Северин. Мальви-I. 1905–1910. Папір, пастель, 63,5×30,5 см. Інв. № Гн-828, НМЛ ім. А. Шептицького, 
Львів.

Іл. 3.3.26. І. Северин. Мальви-II. 1905–1910. Папір, пастель, 63,5×30,5 см. Інв. № Гн-827. НМЛ ім. А. Шептиць-
кого, Львів.

3.3.23.

3.3.24. 3.3.25. 3.3.26. 
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Складові синтезу мистецтв у «Золотій серії» Ґ. Клімта: 
[японізм] + [візантійські мозаїки базиліки Сан-Вітале]

+ =

Іл. 3.4.1.–3.4.1/1. К. Утамаро. Куртизанка, яка читає лист. 1805–1806. Папір, кольорова туш, звисаючий сувій 
какемоно, 125,7×53,5 см. Інв. № 3048. Британський музей, Лондон.

Іл. 3.4.2. Імператриця Феодора зі свитою. Фрагмент мозаїки на боковій апсиді. 546–547. Базиліка Сан-Вітале, 
Равенна.

Іл. 3.4.3. Верхня галерея апсиди Базиліки Сан-Вітале, Равенна.

Іл. 3.4.4.–3.4.4/1. Ґ. Клімт. Портрет Аделі Блох-Бауер I. 1907. Полотно, олія, 138×138 см. Інв. № 3830. Нова Галерея, 
Нью-Йорк. 

Іл. 3.4.5. Ґ. Клімт. Поцілунок. 1908. Полотно, олія, 180х180 см. Інв. № 912. Віденський Бельведер, Відень.

Іл. 3.4.6. Ф. Кричевський. Портрет Л. Я. Старицької на золотому тлі. 1914. Полотно, олія, 216×99 см. Інв. № Ж-502. 
НХМУ, Київ.

3.4.1.

3.4.1/1.

3.4.2. 

3.4.3. 

3.4.4.

3.4.4/1.

3.4.5.

3.4.6.
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Формально-декоративний потенціал кімоно та ефект дематеріалізації 
у Фризі Стокле (1909–1911) Ґ. Клімта

Іл. 3.4.7. Традиційне японське кімоно. Поч. XX ст. Світлина з онлайн-архіву [Електронний ресурс] // Вікіпедія : 
вільна енциклопедія : веб-сайт. –URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ i/Кімоно (дата звернення: 12.05.18).

Іл. 3.4.8. Ґ. Клімт. Очікування. Фрагмент. Фриз Стокле. 1909–1911. Мозаїка, мармур, золото, срібло, кераміка, 
перламутр, скло, напівкоштовні камені, мідь, латунь, золота фольга, 200×738 см. Палац Стокле, Брюссель.

3.4.7. 3.4.8.
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Формально-декоративний потенціал кімоно та ефект дематеріалізації 
у Фризі Стокле (1909–1911) Ґ. Клімта

Іл. 3.4.9. Ґ. Клімт. Фриз Стокле. Фрагмент. 1909–1911. Мозаїка, мармур, золото, срібло, кераміка, перламутр, скло, 
напівкоштовні камені, мідь, латунь, золота фольга, 200×738 см. Палац Стокле, Брюссель.

Іл. 3.4.10. Ґ. Клімт. Фриз в їдальні палацу Стокле. 1909–1911. Брюссель.

3.4.9.

3.4.10.
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Японське кімоно як формальна дизайн-ідея в практиці Ґ. Клімта

Іл. 3.4.11. Традиційне японське кімоно. XVIII ст. Світлина з онлайн-архіву [Електронний ресурс] // Вікіпедія : 
вільна енциклопедія : веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ i/Кімоно (дата звернення: 17.06.17).

Іл. 3.4.12. Е. Луїза Фльоге в «реформаторській» сукні, виготовленій у дизайнерському салоні «Сестри Фльоге» 
(Schwestern Floge). Світлина з онлайн-архіву [Електронний ресурс] // Эмилия Флёге : веб-сайт. URL: https://www.
google.com/search?q=эмилия+флёге&rlz=1C1NHXL_enUA767UA767&tbm (дата звернення: 13.04.18).

Іл. 3.4.13. М. Нар. Ґ. Клімт і Е. Фльоге в саду-студії на Йосифстадтерштрасе. 1905–1906. Фотокопія. Відтворено 
за: Густав Климт : каталог / под ред. А. Вайдингера. Москва : Арт-родник, 2008. 320 с.: илл. С. 220.

Іл. 3.4.14. Ґ. Клімт і Е. Фльоге в сюжеті Ґ. Клімта «Обійми». Фрагмент фризу в їдальні. 1909–1911. Мозаїка, 
200×738 см. Палац Стокле, Брюссель.

3.4.11. 3.4.12.

3.4.13. 3.4.14.
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Народна шаль як національна альтернатива японському кімоно

Іл. 3.4.15. К. Утамаро. Куртизанка, яка читає лист. 1805–1806. Папір, кольорова туш, звисаючий сувій какемоно, 
125,7×53,5 см. Інв. № 3048. Британський музей, Лондон.

Іл. 3.4.16. І. Сулоага-і-Сабалета. Мої двоюрідні сестри. 1903. Полотно, олія, 208×250 cм. Національний музей 
мистецтва Каталонії, Барселона.

Іл. 3.4.17. Р. Касас і Карбо. До биків. 1896. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 3.4.18. Е. Англада Камараса. Севіліана. 1913. Полотно, олія, 197×78 cм. Національний музей мистецтва Ката-
лонії, Барселона.

Іл. 3.4.19. Е. Англада Камараса. Жінка з Гранади. Бл. 1914. Полотно, олія, 203×98 см. Національний музей мисте-
цтва Каталонії, Барселона.

Іл. 3.4.20. Ф. Кричевський. Портрет Лідії Старицької на золотому тлі. 1914. Полотно, олія, 216×99 см. Інв. 
№ Ж-502. НХМУ, Київ.

3.4.15. 3.4.16. 3.4.17. 

3.4.18. 3.4.19. 3.4.20. 
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Народна хустина як національна альтернатива японському кімоно

Іл. 3.4.21. К. Сіхульський. Гуцулка. 1906. Картон, пастель, 67×42 см. Єпархіальний музей, Тарнов.

Іл. 3.4.22. О. Новаківський. Портрет дружини. 1900-ті. Полотно, олія, 112×71 см. Приватна збірка.

Іл. 3.4.23. В. Вейс. Дівчина в народнім строї. 1899. Полотно, олія, 80×60 см. Депозит Фундації Музею В. Вейса, 
Краків.

Іл. 3.4.24. Ф. Малявін. Баби. 1905. Полотно, олія, 80,7×62,59 см. Інв. № Ж-1914. ДРМ, Санкт-Петербург. 

Іл. 3.4.25. О. Мурашко. Карусель, 1906. Місце знаходження не відоме.

Іл. 3.4.26. В. Яроцький. Жовта шаль. 1910-ті. Полотно, олія. 101×92 см. Приватна збірка.

3.4.21. 3.4.22. 3.4.23.

3.4.24. 3.4.25. 3.4.26.
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Японоподібне факсиміле у вигляді геометричної монограми в практиці 
європейських та українських піонерів доби модерну

Іл. 3.4.27. У. Хіросіґе. Факсиміле у вигляді квадратної емблеми на гравюрі «Вечірній дощ в Атаці на Великому 
мосту». 1857. 

Іл. 3.4.28. Дж. Вістлер. Японоподібне декоративне оздоблення у вигляді квітучої гілочки замість авторського 
факсиміле на портреті «Фредерік Р. Лейланд». 1871–1874.

Іл. 3.4.29. Ґ. Клімт. Факсиміле у вигляді квадратної емблеми на портреті «М. Стонборо-Вітгенштейн». 1905. 

Іл. 3.4.30. Ф. Кричевський. Японоподібне декоративне оздоблення у вигляді квітучої гілочки з пташкою на тлі 
картини «Катерина». 1937–1940. 

Іл. 3.4.31. К. Утамаро. Факсиміле на гравюрі «Красуня перед дзеркалом». 1803–1804. 

Іл. 3.4.32. О. Новаківський. Японоподібне факсиміле у вигляді колоподібної монограми на картині «Жінка в 
кімоно». 1910.

Іл. 3.4.33. Ф. Кричевський. Японоподібне факсиміле у вигляді колоподібної монограми на портреті «Комсомолка». 
1923–1924.

Іл. 3.4.34. К. Ейсен. Жінка, яка фарбує брови. 1848. Ілюстрація з онлайн-архіву [Електронний ресурс] // Keisai 
Eisen 1790-1848: веб-сайт. URL: https://pl.pinterest.com/ japanesemasters/keisai-eisen-1790-1848 (дата звернення: 
23.07.2016). 

Іл. 3.4.35. Ф. Кричевський. Комсомолка. 1923–1924. Дошка, темпера, 47,5×46 см. Інв. № ЖС-466. НХМУ, Київ.

3.4.27. 3.4.28.

3.4.29. 3.4.30. 3.4.31.

3.4.32.

3.4.33.

3.4.34. 3.4.35. 
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Впливи творчості Е. Мане на імпресіоністичний досвід О. Мурашка  
1906–1911 років

Іл. 4.1.1. Е. Мане. Сливовиця. 1877. 74×50 см. Полотно, олія. Національна галерея. Вашингтон.

Іл. 4.1.2. Е. Мане. У човні. 1874. 97,2×1З0,2 см. Полотно, олія. Нова Пінакотека. Мюнхен.

Іл. 4.1.3. О. Мурашко. За п’яльцями. Портрет О. А. Прахової. 1905. 107×108 см. НХМУ. Інв. № Ж 1410.

Іл. 4.1.4. О. Мурашко. Сонячні плями. Жорж і О. І. Мурашко. 1908. 143×111 см. Полотно, олія.

4.1.1. 4.1.2.

4.1.3. 4.1.4. 
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Синтез імпресіонізму з орнаментальною концепцією сецесії у творчій 
практиці А. Маневича 1906–1914 років

Іл. 4.2.1. А. Маневич. Зимовий краєвид із церквою. 1909. Полотно, олія, 55×54 см. Інв. № Ж-1454. НХМУ, Київ. 

Іл. 4.2.2. А. Маневич. Пейзаж з деревом. 1900-ті. Полотно, олія, 62,5×62,5 см. Інв. № Ж-1508. НХМУ, Київ. 

Іл. 4.2.3. А. Маневич. Містечко. 1910–1913. 59×64,5 см. Інв. № Ж-1811. НХМУ, Київ.

Іл. 4.2.4. А. Маневич. Зима. Совська вулиця в Києві. 1914–1915. Полотно, олія, 60,5×65,5 см. Інв. № Ж-1634. 
НХМУ, Київ.

4.2.1. 4.2.2.

4.2.3. 4.2.4. 
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Іл. 4.2.5. А. Маневич. Український пейзаж. 1906–1909. Полотно, олія, 81×86 см. Інв. № Ж-1638. НХМУ, Київ.

Іл. 4.2.6. А. Маневич. Симфонія весни.1912. Полотно, олія,75×71см. Інв. № Ж-1761. НХМУ, Київ.

Іл. 4.2.7. А. Маневич. Весна на Куренівці. 1914. Полотно, олія,100×110 см. Інв. № Ж-1327. НХМУ, Київ.

Іл. 4.2.8. А. Маневич. Міський пейзаж. 1914. Полотно, олія, 100×92 см. Інв. № Ж-1479. НХМУ, Київ.

Синтез імпресіонізму з орнаментальною концепцією сецесії у творчій 
практиці А. Маневича 1906–1914 років

4.2.5. 4.2.6. 

4.2.7. 4.2.8.



753

Синтез пізнього імпресіонізму 1880-х років з алегоричною програмою 
віденської сецесії в досвіді Ф. Кричевського 1913–1924 років

Іл. 4.3.1. Ф. Кричевський. Жіночі голівки. Лідія Старицька з донькою. 1913. Папір на картоні, пастель, 31×34 см. 
Інв. № ГР-2328. НХМУ, Київ. 

Іл. 4.3.2. Ф. Кричевський. Жінка з дівчинкою. 1910-ті. Папір, пастель, 36,5×47 см. Інв. № ГРС-1840. НХМУ, Київ.

Іл. 4.3.3. Ф. Кричевський. Голова жінки. Наталя Кричевська. 1923–1924. Папір, пастель, гуаш, 30,5×36 см. Інв. 
№ ГРС -1842. НХМУ, Київ.

Іл. 4.3.4. Ф. Кричевський. Портрет Наталі Кричевської з букетом троянд. 1923–1924. Папір на картоні, пастель. 
36×36 см. Інв. № ГРС-1843. НХМУ, Київ.

4.3.1. 4.3.2.

4.3.3. 4.3.4. 
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Засвоєння імпресіонізму на підґрунті молодопольської хлопоманії 
в практиці О. Новаківського 1900–1913 років

Іл. 4.4.1. Л. Вичулковський. Оранка в Україні. 1903. Полотно, олія, 295×167 см. НМВ, Варшава.

Іл. 4.4.2. О. Новаківський. Ярмарок в Україні. 1903. Дошка, олія. 23,5х32,5 см. Приватна збірка.

Іл. 4.4.3. О. Новаківський. Коні. Відпочинок. 1903. Полотно, олія. 14,5×21,5 см. Олія, дошка. Інв. № Ж-643. НМЛ, 
Львів.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3. 
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Інспірації традицій неоромантичного краєвиду-враження 
Я. Станіславського в практиці О. Новаківського

Іл. 4.4.4. О. Новаківський. Пейзаж.1909–1910. Інв. № Ж 858. НХМУ, Київ.

Іл. 4.4.5. О. Новаківський. Пейзаж з горою. 1910-ті. Інв. № Ж 1416, НХМУ, Київ.

Іл. 4.4.6. О. Новаківський. Пейзаж з Осмолоди. 1909. Картон, олія, 25×33 см. Інв. № Ж129. НМЛ, Львів.

Іл. 4.4.7. О. Новаківський. Весняні мряки. Осмолода. 1909. Картон, олія, 25,5×33 см. Інв. № Ж-69. НМЛ, Львів.

Іл. 4.4.8. О. Новаківський. Квіти по заході сонця. Травень. 1900-ті. Картон, олія, 25×32 см. Приватна збірка.

Іл. 4.4.9. О. Новаківський. Буря наближається. 1900-ті. Картон, олія, 24х31 см. Приватна збірка.

4.4.4. 4.4.5.

4.4.6. 4.4.7. 

4.4.8. 4.4.9.
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Нові тенденції ар нуво у практиці І. Северина та М. Бурачека через 
засвоєння паризького досвіду Я. Станіславського

Іл. 4.5.1. В. ван Гог. Платани. 1889. Дикт, олія, 93×74 см. Інв. № H-667. Музей мистецтв. Клівленд.

Іл. 4.5.2. В. ван Гог. Поле з круками. 1890. Полотно, олія, 100,5×50,5 см. Інв. № H-809. Музей Ван Ґоґа в Амстердамі.

Іл. 4.5.3. В. ван Гог. Ячмінне поле з великою хмарою. 1889. Полотно, олія, 62×47 см. Інв. № M-1547. Музей Ван 
Ґоґа в Амстердамі.

Іл. 4.5.4. Я. Станіславський. Березовий гай. 1904. Картон, олія,16×22 см. НМК, Краків.

Іл. 4.5.5. Я. Станіславський. Будяки. 1885. Картон, олія, 18×24 см. Приватна збірка.

Іл. 4.5.6. Я. Станіславський. Пейзаж з хмарами. 1903. Картон, олія, 25×34 см. Сілезький музей у Катовіце.

Іл. 4.5.7. М. Бурачек. Восени в парку в Харкові. 1930. Картон, олія, 20,2×27 см. Інв. № ЖС-779. НМЛ, Львів.

Іл. 4.5.8. М. Бурачек. Будяки. 1928. Картон, олія, 17,2×23,5 см. Інв. № ЖС-165. НХМУ, Львів.

Іл. 4.5.9. М. Бурачек. Перед бурею. 1912. Картон, олія, 23×31 см. Інв. № ЖС-448. Харківський ХМ, Харків.

Іл. 4.5.10. І. Северин. Лісовий пейзажний етюд. 1905–1913. Полотно на картоні, олія, 22,8×32,8 см. Інв. № Ж-558. 
НМЛ, Львів.

Іл. 4.5.11. І. Северин. Краєвид з будяком. 1905–1913. Дикт, олія, 22×29,5 см. Інв. № Ж-504. НМЛ, Львів.

Іл. 4.5.12. І. Северин. Хмари. 1907–1913. Картон, олія, 25,5×34. Інв. № Ж-505. НМЛ, Львів.

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

4.5.4. 4.5.5. 4.5.6.

4.5.7. 4.5.8. 4.5.9.

4.5.10. 4.5.11. 4.5.12.
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Традиції Л. Вичулковського і Я. Станіславського в імпресіоністичному 
досвіді М. Бурачека 1908–1920-х років

Іл. 4.6.1. Я. Станіславський. Краківські планти. 1903. Картон, олія, 16,0×22,3 см. Інв. № II-b 606. НМК, Краків.

Іл. 4.6.2. М. Бурачек. Зима в лісі. Карпати. 1909. Полотно, олія, 65×55 см. Інв. № ЖС-990. Запорізький ХМ. 

Іл. 4.6.3. Я. Станіславський. Михайлівський собор у Києві. 1898. Картон, олія. 23,5×32,5 см. Інв. № II-b 797. НМК, 
Краків.

Іл. 4.6.4. М. Бурачек. Київський Михайлівський собор з півдня. 1919. Картон, олія, 21×30 см. Інв. № ЖС-1218. 
НХМУ, Київ.

Іл. 4.6.5. Я. Станіславський. Хмари. Добре на Україні. 1908. Картон, олія, 23,5×28 см. Сілезький музей у Катовіце.

Іл. 4.6.6. М. Бурачек. Зелене жито. 1911. Дикт, олія, 21,5×31,5 см. Інв. № Ж-846. НХМУ, Київ.

4.6.1. 4.6.2.

4.6.3.

4.6.5. 

4.6.4. 

4.6.6. 
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Іл. 4.6.7. Я. Станіславський. Костел Сан Марко у Венеції. 1904. НМК, Краків.

Іл. 4.6.8. Я. Станіславський. Мальви в сонці. 1900. Полотно, олія, 24,5×32,2 см. Приватна збірка. 

Іл. 4.6.9. М. Бурачек. Церква Сент-Етьєн у Парижі. 1911. Картон, олія. 26,5×21,3 см. Інв. № Ж-837. НХМУ, Київ.

Іл. 4.6.10. М. Бурачек. Спека.1928. Картон, олія. 24,5×34 см. Інв. № ЖС-811. ХХМ, Харків.

Традиції Л. Вичулковського і Я. Станіславського в імпресіоністичному 
досвіді М. Бурачека 1908–1920-х років

4.6.7. 4.6.8.

4.6.9. 4.6.10. 
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Іл. 4.6.11. Я. Станіславський. Сутінки. 1900. Полотно, олія, 35×60 см. Інв. № II-b 638. НМК, Краків. 

Іл. 4.6.12. М. Бурачек. Причинна. 1940. Олія, полотно. 94,5×132 см. Інв. № ЖС-154. НМТ. Г. Шевченка, Київ.

Традиції Л. Вичулковського і Я. Станіславського в імпресіоністичному 
досвіді М. Бурачека 1908–1920-х років

4.6.11.

4.6.12.



760

Іл. 4.6.13. Я. Станіславський. Дніпро під Києвом. 1900-ті. Картон, олія, 16×22,5 см. Інв. № Ж-941. ЛНМГ, Львів.

Іл. 4.6.14. М. Бурачек. Дніпро. Буря. 1918. Картон, олія, 20,5×26,5 см. Інв. № ЖС-1219. НХМУ, Київ.

Традиції Л. Вичулковського і Я. Станіславського в імпресіоністичному 
досвіді М. Бурачека 1908–1920-х років

4.6.13.

4.6.14.
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Символічне світовідчуття доби модерну як субфактор образотворчого 
міфотворення

Іл. 5.1.1. М. Врубель. Дівчинка на тлі персидського килима. 1886. Полотно, олія, 104,5×68,4 см. Інв. № Ж-308. 
Поступила 1946 року із ДТГ. НМ «Київська картинна галерея», Київ.

Іл. 5.1.2. М. Врубель. Царівна-Лебідь. 1900. Полотно, олія, 1,42×0,83 см. ДТГ, Москва.

Іл. 5.1.3. О. Мурашко. Тетяна. 1903. Полотно, олія, 116,5×89,5 см. Інв. № Ж-301. ХХМ, Харків.

Іл. 5.1.4. В. Борисов-Мусатов. Весна. 1898–1901. Полотно, олія. 71×98 см ДРМ, Санкт-Петербург.

Іл. 5.1.5. В. Борисов-Мусатов. Водоймище. 1902. Полотно, олія.

Іл. 5.1.6. О. Мурашко. Біля ставка. 1911. Полотно, олія, 108,5×137 см. Інв. № Ж-205. НХМУ, Київ.

Іл. 5.1.7. О. Мурашко. Портрет дівчини в червоному капелюсі. 1902–1903. Полотно, олія, 80×65 см. Інв. № Ж-85. 
НХМУ, Київ.

Іл. 5.1.8. О. Мурашко. Мак. Портрет О. А. Пахової в маскарадному костюмі. 1897–1898. Полотно, олія, 143×98 см. 
Інв. № Ж-793. НМЛ ім. Андрея Шептицького, Львів.

Іл. 5.1.9. О. Прахова в карнавальному костюмі. Мак. Фрагмент світлини з ДАФ НХМУ. Ф. 17, Од. зб. 219.

5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 

5.1.4. 5.1.5. 5.1.6.

5.1.7. 5.1.8. 5.1.9. 
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Іл. 5.1.10. О. Мурашко. Зима. 1905. Полотно, олія. 136×108 см. Приватна збірка.

Іл. 5.1.11. О. Мурашко. Ескіз до картини Карусель». 1905. Полотно наклеєне на картон, олія, 40×40,5 см. Інв. 
№ Ж-1347. НХМУ, Київ.

Іл. 5.1.12. О. Мурашко. Карусель. 1906. Світлина картини. ДАФ НХМУ. Ф. 12. Оп. 1. Од. зб. 149.

Іл. 5.1.13. О. Мурашко. Недільний полудень. Тихий смуток. 1909. Світлина з видання: Шпаков А. Олександр 
Олександрович Мурашко : нарис про життя і творчість. Київ : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. літ. УРСР, 
1959. 28 с. + 10 л. іл. : іл. С. 27.

Іл. 5.1.14. О. Мурашко. Неділя. 1911. Світлина картини. ДАФ НХМУ. Ф. 12. Оп. 1. Од. зб. 155. 

Іл. 5.1.15. Експозиція О. Мурашка на виставці 22 листопада 1917 року в залах Педагогічного ін-ту. Фрагмент 
світлини. НАФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14–9. Од. зб. 662. Арк. 61.

Іл. 5.1.16. Ф. Малявін. Вихор. 1906. Полотно, олія. 156×155 см. Інв. №  ЖС-268. 

Іл. 5.1.17. Б. Кустодієв. Ярмарок. 1910. Полотно, олія. 120×100. Саратовський державний художній музей ім. 
А. Н. Радищева.

Іл. 5.1.18. О. Мурашко. Селянська родина. 1914. Полотно, олія, 140×136,5 см. Інв. № Ж-197. НХМУ, Київ.

Народна тема і розроблення національних архетипів у творчій практиці 
О. Мурашка 1905–1914 років

5.1.10. 5.1.11. 5.1.12.

5.1.13. 5.1.14. 5.1.15.

5.1.16. 5.1.17. 5.1.18.
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Іл. 5.1.19. П. Гоген. Бачення після проповіді. 1888. Полотно, олія, 73×92 см. Інв. № NG-1643. Національна галерея 
Шотландії, Единбург.

Іл. 5.1.20. П. Гоген. Прекрасна Анжела. 1889. Полотно, олія. 92×73 см. Музей Орсе, Париж.

Іл. 5.1.21. О. Мурашко. Інтер’єр. 1900-ті. Папір, гуаш, 47,5×37,2 см. Інв. № Ж-130. ХХМ, Харків.

Іл. 5.1.22. О. Мурашко ескіз до картини «Благовіщення». 1909. Дошка, олія, 57×43,5 см. Інв. № Ж-1357. НХМУ, 
Київ.

Іл. 5.1.23. О. Мурашко. Благовіщення. 1909. Полотно, олія, 198×169 см. Інв. № Ж-198. НХМУ, Київ.

Міфопоетичне пророцтво О. Мурашка про Незалежність України в картині 
«Благовіщення» (1909)

5.1.19. 5.1.20.

5.1.21. 5.1.22. 5.1.23.
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Глобалізація образу українського народу у творчій практиці Ф. Кричевського

Іл. 5.2.1. М. Пимоненко. Портрет дівчини-українки, Марія Нестеренко. 1896. Полотно, олія, 69×58,5 см. Інв. 
№ 764. СХМ ім. Н. Онацького.

Іл. 5.2.2. В. Сєров. Портрет С. М. Драгомирової. 1882.

Іл. 5.2.3. Х. Платонов. Портрет дівчини-українки. 1896. Полотно, картон, олія. 51×40 см. Інв. № Ж-141. СОХМ ім. 
Никанора Онацького.

Іл. 5.2.4. Я. Отришко. Українська дівчина. Портрет Марії Лихошерет. 1919. Полотно, олія. Роменський краєзнав-
чий музей.

Іл. 5.2.5. К. Трутовський. Біля плоту. 1863. МХМ ім. В. Верещагіна, Миколаїв.

Іл. 5.2.6. К. Трутовський. Весільний викуп. 1881. Полотно, олія. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.7. М. Пимоненко. Різдвяні ворожіння. 1888. Полотно, олія, 110×76,5 см. ДРМ, Санкт-Петербург.

Іл. 5.2.8. М. Пимоненко. Свати. 1882. Полотно, олія, 72×102 см. Краснодарський обласний художній музей ім. 
Ф. А. Коваленко. 

Іл. 5.2.9. Ф. Кричевський. Наречена. 1910. Полотно, олія, 210×292 см. Інв. № Ж-434. НХМУ, Київ.

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 

5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 

5.2.8. 5.2.9.
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Алегорія як поетичний складник символічного синтезу в практиці 
Ф. Кричевського 1910–1927 років

Іл. 5.2.10. Птоломей II і Арсіпая (Камея Конзага) III ст. до н. е. Сардонікс, 15,7×11,8 см. Інв. № Ж-291. Державний 
Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 5.2.11. Дж. Вістлер. Симфонія в тілесних і рожевих тонах. 1871–1874. Фрагмент. Приватна збірка Фріка, Нью-
Йорк.

Іл. 5.2.12. Ґ. Клімт. Три віки жінки. 1905. Полотно, олія,180×180 см. Національна галерея сучасного мистецтва, Рим.

Іл. 5.2.13. Ф. Годлер. Святий час. 1911. Полотно, олія, 187×230 см. Фонд мистецтва, культури та історії, Вінтертур.

Іл. 5.2.14. Ф. Кричевський. Голівка дівчини. 1898–1901. Полотно, олія. Інв. № Ж-703. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.15. Ф. Кричевський. Ескіз. Автопортрет. 1925. Папір, графічний олівець, 13×13 см. Збірка О. Гершуні, Київ.

Іл. 5.2.16. Ф. Кричевський. Ескіз «Автопортрет з дружиною та донькою». 1900-ті. Папір, графічний олівець, 
7×14 см. Збірка О. Гершуні, Київ.

Іл. 5.2.17. Світлина портрета «Голівки» Ф. Кричевського з експозиції в Педагогічному музеї Києва (22.10.1917). 
Фрагмент. НФРФ ІМФЕ НАН України.Ф. 14-9. Од. зб. 662. Арк. 63.

Іл. 5.2.18. Ф. Кричевський. Три віки. 1913. Дикт, олія, 16,8×49 см. Інв. № Ж-325 СХМ ім. Н. Онацького, Суми.

5.2.10. 5.2.11. 5.2.12. 5.2.13.

5.2.14. 5.2.15. 5.2.16.

5.2.17. 5.2.18.
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Ваґнерівський концепт «Gesamtkunstwerk» як творчий метод українського 
модерну

Іл. 5.2.19. Птоломей III (?). III ст. до н. е. Сардонікс. 2,6×1,9 см. Інв. № Ж-306. Державний Ермітаж, Санкт-Петер-
бург.

Іл. 5.2.20. Птоломей III. III ст. н. е. Аметист 1,8×1,5 см. Інв. № Ж-610. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 5.2.21. Ф. Грек. Спас Вседержитель. 1378. Розпис купола церкви Спаса Преображення на вулиці Ільїна у 
Великому Новгороді. 

Іл. 5.2.22. Ікона Спас у Силах. Перша половина XVI ст. Волинь. Дошка липова 85×62х3 см. № И-339. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.23. Ф. Кричевський. Хлопчик з пташкою.1923–1924. Дошка, темпера, 34,2×28,8 см. Інв. № ЖС-480. НХМУ, 
Київ.

Іл. 5.2.24. Ф. Кричевський. Комсомолка. 1923–1924. Дошка, темпера, 47,5×46 см. Інв. № ЖС-466. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.25. Б. Йогансон. Робітфак іде. 1928. Полотно, олія, 132×109 см. Інв. № Ж-327. Поступила 1946 року з ДТГ. 
НМ «Київська картинна галерея», Київ.

5.2.19. 5.2.20. 5.2.21. 5.2.22.

5.2.23. 5.2.24. 5.2.25.
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Спектр компаративного аналізу: «Поцілунок» Ґ. Клімта і триптих «Життя» 
Ф. Кричевського

Іл. 5.2.26. Ґ. Клімт. Обійми. 1909–1911. Сучасна реконструкція «Фризу в їдальні палацу Стокле», Брюссель.

Іл. 5.2.27. Ф. Кричевський. Триптих. Життя. 1925–1927. Персональна виставка Ф. Кричевського в НХМУ 
«Майстер і час. Федір Кричевський». 23.06.–18.08.2017, Київ.

Іл. 5.2.28. Ґ. Клімт. Обійми. 1909–1911. Фрагмент. 200×738 см. Мозаїка. мармур, золото, срібло, кераміка, перла-
мутр, скло, напівкоштовні камені, мідь, латунь, золота фольга. Фриз у їдальні палацу Стокле, Брюссель.

Іл. 5.2.29. Ф. Кричевський. Кохання. 1925–1927. Полотно, темпера, 177×85 см. Інв. № ЖС-911. НХМУ, Київ. 

Іл. 5.2.30. Е. Шіле. Сидяча оголена в червоній спідниці. Вигляд зі спини. 1914. Папір, пастель, 44,3х30,6 см. 
Музей Леопольда, Відень.

5.2.26. 5.2.27. 

5.2.28. 5.2.29. 5.2.30.
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Іл. 5.2.31. О. Роден. Поцілунок. 1882. Мармур. 181,5×112,5 см. Музей О. Родена, Париж. Світлина. Архів І. Павельчук.

Іл. 5.2.32. Імператор Юстиніан зі свитою. 546–547. Фрагмент мозаїки на боковій апсиді Базиліки Сан Вітале, Равенна.

Іл. 5.2.33. Світлина Верхньої галереї апсиди Базиліки Сан Вітале, Равенна.

Іл. 5.2.34. Анонім. Японський складний екран з мотивом «Зерно до збору врожаю». XVIII. Шовк, чорнила, фарби та 
позолота. Інв. № 5752. Музей Леопольда, Відень. Світлина з персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда від 
04.01.2016. Архів І. Павельчук.

Іл. 5.2.35. Японський екран «Старовинний ритуальний танець перед святинею з барабанами святих». Період Едо. 
Кіото, початок XVIII ст. Музей Леопольда. Приватна збірка. Світлина з персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї 
Леопольда від 04.01.2016. Архів І. Павельчук.

Іл. 5.2.36. Японська ширма. Період Едо. Кіото, початок XVIII ст. Музей Леопольда. Приватна збірка. Світлина з 
персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда від 04.01.2016. Архів І. Павельчук.

Іл. 5.2.37. Настінний сувій какемоно. Друга половина XIX ст. Національний музей вишуканих мистецтв, Сантьяго.

Іл. 5.2.38. Ґ. Клімт. Любов. 1895. Полотно, олія, 60×44 см. Інв. № 25005. Віденський музей Карлсплатц, Відень.

Іл. 5.2.39. Ґ. Клімт. Поцілунок. 1908. Полотно, олія, 180×180 см. Інв. № 912. Бельведер, Відень.

Іл. 5.2.40. Ф. Кричевський. Родина. 1927. Полотно, темпера, 148,5×133,5 см. Інв. № ЖС-912. НХМУ, Київ.

Спектр компаративного аналізу: «Поцілунок» Ґ. Клімта і триптих «Життя» 
Ф. Кричевського

5.2.31. 5.2.32. 5.2.33.

5.2.34. 5.2.35. 5.2.36. 

5.2.37. 5.2.38. 5.2.39. 5.2.40. 
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Відтворення карнації в практиці Ґ. Клімта через прийом фактурної антитези

Іл. 5.2.41. – 5.2.43. Світлини з виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда (грудень 2015–січень 2016). Архів І. А. Павель-
чук.

Іл. 5.2.44. Буклет до відкриття персональної виставки Ґ. Клімта в Музеї Леопольда.

Іл. 5.2.45. О. Ренуар. Портрет актриси Жанни Самарі. 1877. Полотно, олія, 56×47 см. Інв. № Ж-3405. Державний 
музей образотворчих мистецтв ім. О. Пушкіна, Москва.

Іл. 5.2.46. – 5.2.47. Ґ. Клімт. Смерть і життя. 1910–1911. Фрагменти тіл. Полотно, олія, 178×198 см. Інв. № 1828. 
Музеї Леопольда, Відень. Архів І. Павельчук.

5.2.41. 5.2.42. 5.2.43. 5.2.44. 

5.2.45.

5.2.46.

5.2.47.
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Переосмислення образів Смерті та Життя Ґ. Клімта в символи Каліцтва та 
Родини в інтерпретаціях Ф. Кричевського

Іл. 5.2.48. Г. Бальдунг. Жінка і Смерть. 1518–1520. Дошка, темпера, 3,1×18,7 см. Базельський художній музей, Базель. 

Іл. 5.2.49. Г. Бальдунг. Три віки і Смерть. 1540–1543. Дошка, олія, 151×51 см. Інв. № 41, Музей Прадо, Мадрид.

Іл. 5.2.50. Г. Бальдунг. Три віки жінки і Смерть. 1509–1511. Дошка, олія, 48,2×32,7 см. Музей історії мистецтв, 
Відень.

Іл. 5.2.51. Ґ. Клімт. Смерть і життя. 1910–1911. Полотно, олія, 178×198 см. Музеї Леопольда, Відень.

Іл. 5.2.52. Ф. Кричевський. Повернення. 1925–1927. Полотно, темпера, 178×89 см. Інв. № ЖС-913. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.53. Ф. Кричевський. Родина. 1927. Полотно, темпера, 148,5×133,5 см. Інв. № ЖС-912. НХМУ, Київ.

5.2.48.

5.2.49. 

5.2.50. 
5.2.51.

5.2.52. 5.2.53. 
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Стилізація образів у картині «Родина» та проблема ідентифікації

Іл. 5.2.54. Ф. Кричевський. Родина. 1927. Полотно, темпера, 148,5×133,5 см. Інв. № ЖС-912. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.55. Ф. Кричевський. Голова жінки. Наталя Кричевська. 1923–1924. Фрагмент. Папір, пастель, гуаш. 
30,5×36 см. Інв. № ГРС-1842. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.55/1. Cтилізація образу Наталії Павлівни в картині «Родина». 1927.

Іл. 5.2.56. Ф. Кричевський. Хлопчик з пташкою. Портрет Романа Кричевського. Фрагмент. 1923–1924. Дошка, 
темпера, 34,2×28,8 см. Інв. № ЖС-480. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.56/1. Cтилізація образу Романа Кричевського в картині. Родина. 1927.

Іл. 5.2.57. Ф. Кричевський. Автопортрет у свитці. 1923–1924. Дерево, олія, 123×89 см. Інв. № Ж-925. Збірка 
СОХМ ім. Никанора Онацького, Суми.

Іл. 5.2.58. Ф. Кричевський. Автопортрет у білому кожусі. 1926–1932. Полотно, олія, 213×133,5 см. Інв. № ЖС-887. 
НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.58/1. Cтилізація автопортрета в картині «Родина». 1927.

Іл. 5.2.59. Ф. Кричевський. Портрет Парасковії Кричевської – матері художника. 1903. Полотно, олія, 149,5×112,5 см. 
Інв. № Ж-1184. НХМУ, Київ.

Іл. 5.2.59/1. Cтилізація образу матері художника в картині. Родина. 1927.

5.2.54.

5.2.55. 5.2.55/1.

5.2.56. 5.2.56/1.

5.2.57. 5.2.58. 5.2.58/1.

5.2.59. 5.2.59/1.
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Ідея В. Вейса про пробудження мистецтва Молодої Польщі як творчий 
імпульс для розробок О. Новаківського «Пробудження. Наша штука» (1910).

Іл. 5.3.1. У.  Хіросіґе. Гейші. 1854. Папір, кольоровий друк по дереву, 37,6×24,7 см. Токійський художній музей 
Фудзі, Токіо.

Іл. 5.3.2. В. Вейс. Японка. 1900. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 5.3.3. О. Новаківський. Пробудження на тлі образів. Поч. 1910-х. Полотно, олія, 139×86 см. Інв. № Ж-962. 
НМЛ ім. А. Шептицького, Львів. 

Іл. 5.3.4. О. Новаківський. Пробудження. Наша штука. 1913. Картон, олія, 69×47 см. Приватна збірка.

Іл. 5.3.5. О. Новаківський. Пробудження на тлі розп’яття, 1914. Фанера, олія. 170×99 см. Приватна збірка.

Іл. 5.3.6. Я. Мальчевський. Ангеле, я піду за Тобою. 1901. Дерев’яна дошка, олія, 34,5×28 см. Національний музей 
у Варшаві, Варшава.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 
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Глобалізація іміджу матері до художньої метафори Вітчизни в пошуках 
молодопольських викладачів КАМ

Іл. 5.3.7. К. Утамаро. Три красуні. 1791. Папір, кольоровий друк по дереву, 38,7×25,7 cм. Інв. № JP-1528. Музей 
мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 5.3.8. К. Утамаро. Жінка, яка годує грудьми. 1790. Папір, кольоровий друк по дереву, 37,8×25,4 cм. Інв. 
№ JP-1121. Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 5.3.9. К. Утамаро. Жінка з дитиною. 1795. Папір, кольоровий друк по дереву, 38,3×25,1 cм. Інв. № JP-1438. 
Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 5.3.10. Я. Мальчевський. Вітчизна. Центральна частина триптиху «Право. Вітчизна. Мистецтво». 1903. 
Дерев’яна дошка, олія, 69,5×98 см. Національний музей у Вроцлаві, Вроцлав. 

Іл. 5.3.11. С. Виспянський. Материнство. Фрагмент. 1905. Картон, пастель, 58,8,7×91 см. НМК, Краків. 

Іл. 5.3.12. К. Сіхульський. Мадонна. Центральна частина триптиху «Мадонна – Гуцульська Богородиця». 1914. 
Папір на полотні, темпера, 150,2×112,5 см. ЛНГМ ім. Б. Возницького, Львів.

5.3.7. 5.3.8. 5.3.9.

5.3.10. 5.3.11. 5.3.12.
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Синтез молодопольського японізму та хлопоманії як міфопоетичне підґрунтя 
для ствердження національної української ідеї в практиці О. Новаківського 
1910–1930-х років

Іл. 5.3.13. К. Утамаро. Без назви. Бл. 1798. Папір, кольоровий друк по дереву, діаметр кола – 21,3 см. Інв. № JP-987. 
Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 5.3.14. А. Муха. Роздумування. 1898. Кольорова літографія, 72,7×55,2 см. Обкладинка паризького видання 
«Reverie».

Іл. 5.3.15. Овальне вікно з віньєтками в стилі раціональної сецесії на фасаді Вищого музичного інституту 
ім. М. В. Лисенка. 1913. Львів.

Іл. 5.3.16. О. Новаківський. Виховання. 1914. Полотно, олія, 156×96 см. Приватна збірка.

Іл. 5.3.17. О. Новаківський. Мистецтво. 1915. Полотно, олія, 155×95 см. Приватна збірка.

Іл. 5.3.18. О. Новаківський. Наука. 1916. Полотно, олія, 157×95 см. Приватна збірка.

5.3.13. 5.3.14. 5.3.15.

5.3.16. 5.3.17. 5.3.18. 
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Синтез мистецтв О. Новаківського: польський модерн Молодої Польщі 
[японізм + імпресіонізм + символізм + хлопоманія] + українське народне 
мистецтво + «львівська» сецесія

Іл. 5.3.19. У. Тойокуні I. Жінка, яка тримає лист. 1812. Папір, кольоровий друк по дереву, 401×27 см. Інв. № JP-3121. 
Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 5.3.20. Я. Мальчевський. Вітчизна. 1903. Дерев’яна дошка, олія, 69,5×98 см. Національний музей у Вроцлаві, 
Вроцлав. 

Іл. 5.3.21. Я. Мальчевський. Українка. 1891. Картон, олія, 59,5×48,5 см. Львівська національна галерея мистецтв 
ім. Б. Возницького, Львів.

Іл. 5.3.22. Овальне вікно з віньєтками у стилі раціональної сецесії на фасаді Вищого музичного інституту ім. 
М. Лисенка. 1913. Львів.

Іл. 5.3.23. Спідниця «шорц», Львівська область, село Новий Яр. Поч. ХХ ст. Інв. № КТ-2913. Національний музей 
українського народного декоративного мистецтва, Київ. 

Іл. 5.3.24. О. Новаківський. Музика. 1919–1920. Полотно, олія, 157×95 см. Інв. № Ж-916. НМЛ ім. А. Шептиць-
кого, Львів.

5.3.19. 

5.3.20.

5.3.21.

5.3.22.

5.3.23. 5.3.24.

+ =
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Проєкції японізованого молодопольського постімпресіонізму в символі 
жінки-України О. Новаківського 1910–1930-х років

Іл. 5.3.25. К. Сіхульський. Гуцулка. 1906. Картон, пастель, 76×55 см. Єпархіальний музей у Тарнові.

Іл. 5.3.26. К. Ейсен. Красуня і гора Атаго. 1820-ті. Папір, кольоровий друк по дереву, 17,8×12,7 см. Музей Едо-То-
кіо, Токіо.

Іл. 5.3.27. О. Новаківський. Гуцулка, 1930. Фанера, олія, 66×56 см. Приватна збірка.

Іл. 5.3.28. О. Новаківський. Гуцулка, 1932. Фанера, олія, 66×56 см. Приватна збірка.

5.3.25. 5.3.26.

5.3.27. 5.3.28.



777

Жанр окубі-е в задзеркаллі хлопоманії: пошуки І. Северина 1907–1913 
років між «гуцульською» сецесією К. Сіхульського і «японізуючим» 
постімпресіонізмом С. Виспянського

Іл. 5.4.1. К. Ейсен. Покинута гейша, охоплена весняним снігом. 1824. Папір, кольоровий друк по дереву, 
17,8×12,7 см. Інв. № JP-1065. Музей мистецтв Метрополітен, Нью-Йорк.

Іл. 5.4.2. К. Сіхульський. Гуцулка. 1906. Папір, пастель, темпера, гуаш і вугілля, 76×55 см. Національний музей у 
Кракові, Краків.

Іл. 5.4.3. С. Виспянський. Портрет дівчинки. 1904. Папір, пастель, 28,5×24,5 см. Відділ Окружного музею імені 
Я. Мальчевського в Радомі, Краків.

Іл. 5.4.4. І. Северин. Гуцульська дівчина в кожушку. 1908. Папір, пастель, 72,5×55,5 см. Інв. № Гн-4146. Націо-
нальний музей у Львові ім. А. Шептицького, Львів.

Іл. 5.4.5. І. Северин. Голова гуцулки. 1907–1913. Папір, пастель, 36,2×34,8 см. Інв. № Гн-2298. Національний 
музей у Львові ім. А. Шептицького, Львів.

Іл. 5.4.6. І. Северин. Гуцулка в зеленій хустці. 1907–1913. Папір, пастель, 58×45 см. Інв. № Гн-4144. Національний 
музей у Львові ім. А. Шептицького, Львів.

5.4.1. 5.4.2. 5.4.3.

5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.
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Іл. 5.4.7. С. Виспянський. Троянди. 1896. Папір, пастель, 140×150 см. Національний музей у Кракові, Краків.

Іл. 5.4.8. С. Виспянський. Портрет дружини з пеларгонією. 1905. Картон, пастель, 36×36 см. Приватна збірка.

Іл. 5.4.9. С. Виспянський. Портрет Е. Паренської. 1905. Картон, пастель, 48,5×65,5 см. Національний музей у 
Кельце.

Іл. 5.4.10. І. Северин. Портрет дружини письменника М. Кічури. 1910-ті. Папір, пастель, 50×36 см. Івано-Фран-
ківський обласний художній музей, Івано-Франківськ.

Іл. 5.4.11. І. Северин. Портрет Дудинської. 1910-ті. Картон, пастель, 72×55 см. Івано-Франківський краєзнавчий 
музей, Івано-Франківськ.

Іл. 5.4.12. І. Северин. Портрет А. Вострякової-Свенціцької. 1913. Картон, пастель, 61×99 см. Інв. № Гн-5032. НМЛ 
ім. А. Шептицького, Львів.

Синтез молодопольського японізму С. Виспянського з «англоманією» 
італійського ліберті в інтерпретаціях І. Северина 1910–1913 років

5.4.7. 5.4.8. 5.4.9.

5.4.10. 5.4.11. 5.4.12.
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Особливості формування постімпресіоністичної тенденції в досвіді 
О. Мурашка 1911–1918 років

Іл. 6.1.1. Ж. Сера. Недільна прогулянка в Гранд-Жатт. 1884–1885. Полотно, олія. 207,5×308 см. Збірка А. Левісона, 
Нью-Йорк.

Іл. 6.1.2. О. Мурашко. Портрет М. А. Мурашко. 1911. Полотно, олія, 102×80 см. Приватна збірка.

Іл. 6.1.3. О. Мурашко. Біля ставка. 1911. Полотно, олія, 108,5×137 см. Інв. № Ж-205. НХМУ, Київ.

6.1.1. 

6.1.2. 6.1.3.
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Контражур як інструмент художнього узагальнення натурних вражень 
у практиці постімпресіоністів і їхніх послідовників

Іл. 6.1.4. Ж. Сера. Кадет з Сен-Сіра. 1884. Дерево, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.1.5. Ж. Сера. Кольорова спідниця. 1884. Дерево, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.1.6. П. Гоген. О, у тебе ревнощі. 1892. Полотно, олія. 66×89  см. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна. 

Іл. 6.1.7. В. Борисов-Мусатов. Смарагдове намисто. 1903–1904. Полотно, олія.

Іл. 6.1.8. П. Боннар. Оголена навпроти сонячного світла. 1908. Полотно, олія. 52,3×34 см. Королівський музей 
вишуканих мистецтв, Брюссель.

6.1.4. 6.1.5.

6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 
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Особливості формування постімпресіоністичної тенденції в досвіді 
О. Мурашка 1911–1918 років

Іл. 6.1.9. П. Гоген. Куди йдеш? 1892. Полотно, олія. 96×69 см. Інв. № ГЕ-9120. Міська галерея Штутгарта.

Іл. 6.1.10. П. Гоген. Куди йдеш? (Жінка, яка тримає плід). 1893. Полотно, олія. 92,5×73,5 см. Зі збірки І. Морозова. 
Упродовж 1919–1948. ДМНЗМ. Інв. № W-501. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.1.11. О. Мурашко. На кормі. Портрет Жоржа Мурашка. 1906. Полотно, олія, 109×87 см. Інв. № Ж-205. При-
ватна збірка.

Іл. 6.1.12. О. Мурашко. Портрет жінки з квітами. 1918. Дикт, олія, 92×66 см. Інв. № Ж-1388. НХМУ, Київ.

6.1.9. 6.1.10.

6.1.12.6.1.11.
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Особливості формування постімпресіоністичної тенденції в досвіді 
О. Мурашка 1911–1918 років

Іл. 6.1.13. П. Гоген. Автопортрет, присвячений Вінсентові ван Ґоґу. 1888. Полотно, олія. 45x55 см. Музей 
В. ван Гога, Амстердам, Нідерланди.

Іл. 6.1.14. О. Мурашко. Праля. 1914. Полотно, олія, 109×87 см. Інв. № Ж-205. Приватна збірка.

Іл. 6.1.15. М. Сар’ян. Єгипетська жінка. 1911. Темпера на полотні. 75×52 см. Приватна збірка.

Іл. 6.1.16. О. Мурашко. Продавчині квітів. 1917. Полотно, олія. 133,5×159 см. НХМУ, Київ.

6.1.13. 6.1.14.

6.1.15. 6.1.16.
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Рефлексії постімпресіонізму в практиці І. Северина 1906–1913 років

Іл. 6.2.1. Я. Станіславський. Закопане взимку. 1906. Дошка, олія, 16,0×21,7 см. НМК: II-b 801.

Іл. 6.2.2. М. Бурачек. У Карпатах. 1908. Полотно, олія. 21,5×32,7 см. Інв. № Ж-986. ЗХМ, Запоріжжя.

Іл. 6.2.3. І. Северин. Високогірний пейзаж. 1907–1913. Картон, олія, 24×34,5 см. Інв. № Ж-492. НМЛ, Львів. 

Іл. 6.2.4. І. Северин. Ескіз зимового краєвиду. 1907–1913. Картон, олія, 24×34 см. Інв. № Ж-497. НМЛ, Львів. 

Іл. 6.2.5. І. Северин. Гірський краєвид. 1907–1913. Картон, олія, 24×34 см. Інв. № Ж-502. НМЛ, Львів. 

Іл. 6.2.6. І. Северин. Зимовий пейзаж з двома хатами. 1907–1913. Картон, олія, 22,5×34 см. Інв. № Ж-498. НМЛ, 
Львів.

6.2.1. 6.2.2.

6.2.3. 6.2.4.

6.2.5. 6.2.6.
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Рефлексії постімпресіонізму в практиці І. Северина 1906–1913 років

Іл. 6.2.7. І. Северин. Гірський пейзаж з хатами (гірський краєвид). 1907–1913. Полотно, олія, 57×73,5 см. Інв. 
№ Ж-503. НМЛ, Львів.

Іл. 6.2.8. І. Северин. Вечірній пейзаж (захід сонця). 1907–1913. Полотно, олія, 17,5×32,5 см. Інв. № Ж-503. НМЛ, 
Львів.

6.2.7.

6.2.8.
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Іл. 6.2.9. І. Северин. Будяки. 1907–1913. Полотно, олія, 17,5х32,5 см. Інв. № Ж-805. НМЛ, Львів.

Іл. 6.2.10. В. ван Гог. Краєвид з хмарами. 1889. Картон, олія, 88,5х70,5 см. Інв. № Н-609. Нова гліптотека Карл-
сберга, Копенгаген.

Іл. 6.2.11.–6.2.11/1. І. Северин. Маки. 1905–1913. Полотно, олія, 54×61 см. Інв. № Ж-525. НМЛ, Львів.

Іл. 6.2.12. В. ван Гог. Бражник мертва голова. 1889. Полотно, олія. 33,5×24,5 см. Інв. № S0189V1962. Музей В. ван 
Ґоґа, Амстердам.

Іл. 6.2.13. І. Северин. Студія городу. 1906. Картон, пастель, 32×44,5 см. Інв. № Гн-4142. НМЛ, Львів.

Рефлексії постімпресіонізму в практиці І. Северина 1906–1913 років

6.2.9. 6.2.10.

6.2.11.

6.2.11/1.

6.2.12. 

6.2.13.
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Постімпресіоністичні пошуки у творчій практиці М. Бурачека другої і 
третьої декад XX століття

Іл. 6.3.1. Я. Станіславський. Соняшники і хати. 1905. Картон, олія, 24,0×32,5 см. Інв. II-b 557. НМК, Краків.

Іл. 6.3.2. Я. Станіславський. Поле капусти. 1900-ті. Полотно, олія, 18,0×31,6 см. Інв. № Ж-2. ЛНГМ, Львів.

Іл. 6.3.3. М. Бурачек. На городі. 1913. Дикт, олія, 26,3×41,3 см. Інв. № Ж-835. НХМУ, Київ.

6.3.1. 6.3.2.

6.3.3. 
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Постімпресіоністичні пошуки у творчій практиці М. Бурачека другої і 
третьої декад XX століття

Іл. 6.3.4. Я. Станіславський. Вид на Особіте. Закопане. 1901. Картон, олія, 16,5×22,5 см. Інв. № II-b 625. НМК, 
Краків.

Іл. 6.3.5. М. Бурачек. Межигір’я. 1918. Картон, олія, 28×34,2 см. Інв. № ЖС-504. НХМУ, Київ.

6.3.4.

6.3.5. 
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Іл. 6.3.6. Я. Станіславський. Пейзаж з хмарами. 1903. Картон, олія, 25×34 см. Сілезький музей у Катовіце.

Іл. 6.3.7. М. Бурачек. Перед бурею. 1912. Картон, олія, 23×31 см. Інв. № ЖС-448. ХХМ, Харків.

Постімпресіоністичні пошуки у творчій практиці М. Бурачека  
другої і третьої декад XX століття

6.3.6.

6.3.7.
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Іл. 6.3.8. М. Бурачек. Пейзаж. 1922. Картон, олія, 22,2×33,2 см. Інв. № ЖС-125, НХМУ, Київ.

Іл. 6.3.9. М. Бурачек. Осінь. 1926. Папір, наклеєний на картон, 20,5×27 см. Інв. № ЖС-1072. ЗХМ, Запоріжжя.

Постімпресіоністичні пошуки у творчій практиці М. Бурачека другої і 
третьої декад XX століття

6.3.8.

6.3.9.
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Іл. 6.3.10. М. Бурачек. Хата в Закопаному. Карпати. 1909. Папір, олія, Інв. № ЖС-923. ХХМ, Харків. 

Іл. 6.3.11. М. Бурачек. Хата. 1916. Картон, олія, 9,5×15,5 см. Інв. № ЖС-1084. ЗХМ, Запоріжжя.

Іл. 6.3.12. М. Бурачек. Під вечір. Погребище. 1923. Картон, олія, 22,5×28 см. Інв. № ЖС-1020. ЗХМ, Запоріжжя. 

Іл. 6.3.13. М. Бурачек. Хати під скелями в Кам’янці-Подільському. 1929. Картон, олія, 23×25 см. Інв. № ЖС-785. 
НХМУ, Київ.

Іл. 6.3.14. М. Бурачек. На річці. 1930. Картон, олія, 14×20,5 см. Інв. № ЖС-451. ХХМ, Харків. 

Іл. 6.3.15. М. Бурачек. Струмок у лісі. Межигір’я. 1934. Полотно, олія, 21×28 см. Інв. № ЖС-1022. ЗХМ, Запоріжжя.

Постімпресіоністичні пошуки у творчій практиці М. Бурачека другої і 
третьої декад XX століття

6.3.10. 6.3.11.

6.3.12. 6.3.13.

6.3.14. 6.3.15.
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Рефлексії сезаннізму в практиці А. Маневича 1916–1927 років

Іл. 6.4.1. А. Маневич. Москва. 1916. 52×57,5 см. Полотно, олія. Інв. № Ж-358. НХМУ, Київ.

Іл. 6.4.2. П. Сезанн. Чорний замок за деревами. 1895. 73×92 см. Полотно, олія. Музей Вінтертур. Збірка Оскара 
Райнхардта. 

Іл. 6.4.3. П. Сезанн. Палац Марії на шляху до Чорного замку. 1895. 65×81 см. Полотно, олія. Кімбелл Арт Музеум 
Форт-Ворс, США. 

Іл. 6.4.4. А. Маневич. Провінція. 1917–1919. 45,5×53 см. Полотно, картон, олія. Інв. № ЖС-2251. НХМУ, Київ.

Іл. 6.4.5. П. Сезанн. Млинові жорна. 1892–1994. 73×92 см. Полотно, олія. ХМ Філадельфія. 

Іл. 6.4.6. А. Маневич. Будинки в Бронксі. Нью-Йорк. 1926–1927. 61×86 см. Полотно, наклеєне на картон. Інв. 
№ Ж-1081. НХМУ, Київ. 

Іл. 6.4.7. П. Сезанн. Будинок у Провансі. 1885–1886. 65×78 см. Полотно, олія, ХМ Індіанаполіса.

6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 

6.4.4. 6.4.5.

6.4.6. 6.4.7.
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Рефлексії сезаннізму в практиці А. Маневича 1916–1927 років

Іл. 6.4.8. П. Сезанн. У лісі. 1898–1899. 61×81 см. Полотно, олія. Музей вишуканих мистецтв, Сан-Франциско.

Іл. 6.4.9. П. Сезанн. Велика сосна. 1892–1896. 85×92 см. Полотно, олія. ХМ Сан-Паулу.

Іл. 6.4.10. П. Сезанн. Лісова ділянка. 1890–1892. Полотно, олія. Збірка Білого дому. Вашингтон.

Іл. 6.4.11. П. Сезанн. У лісі Фонтенбло. 1879–1882. 64×80 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.4.12. А. Маневич. Сільський краєвид навесні. 1920. 76×95,5 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.4.13. А. Маневич. Осінь. Парк. 1926–1828. 58,5×76 см. Полотно, олія. Інв. № ЖС-1082. НХМУ, Київ.

6.4.8. 6.4.9. 

6.4.10. 6.4.11.

6.4.12. 6.4.13.
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Творчі пошуки Ф. Кричевського 1926–1935 років: від сезаннізму до 
індивідуального синтетизму

Іл. 6.5.1. П. Сезанн. Курець. 1895–1900. Полотно, олія, 91×72 см. Зі збірки С. Щукіна. Упродовж 1918–1948-х. 
ДМНЗМ. Інв. № 3336. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва.

Іл. 6.5.2. П. Сезанн. Два гравці в карти. 1890–1892. Полотно, олія, 97×130 см. Приватна збірка, Вашингтон.

Іл. 6.5.3.– 6.5.3/1. П. Сезанн. Курець. 1895–1900. Полотно, олія, 91×72 см. Зі збірки І. Морозова. Інв. №-6561. 
Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.4.– 6.5.4/2. Ф. Кричевський. Свати. 1928. Фрагмент. Полотно, олія, 160×160 см. Інв. № ЖС-700. НХМУ, 
Київ.

Іл. 6.5.5. Килим. ХІХ ст., м. Гельмязів, Золотоніський повіт, Полтавська губернія. Вовна, ручне килимарство. 
243×179 см. Експедиція М. Біляшівського, 1908. Інв. № КТ-121. Колекція НМУНДМ.

6.5.1. 6.5.2.

6.5.3. 6.5.4. 6.5.5.
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Творчі пошуки Ф. Кричевського 1926–1935 років: від сезаннізму до 
індивідуального синтетизму

Іл. 6.5.6. П. Сезанн. Автопортрет. 1879–1885. Полотно, олія, 45×37 см. Зі збірки С. Щукіна. Упродовж 1918–1948-
х. ДМНЗМ. Інв. № 3338. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва.

Іл. 6.5.3/1. П. Сезанн. Курець. 1895–1900. Полотно, олія, 91×72 см. Зі збірки І. Морозова. Інв. №-6561. Державний 
Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.4/1.–6.5.4/2. Ф. Кричевський. Свати. 1928. Фрагмент. Полотно, олія, 160×160 см. Інв. № ЖС-700. НХМУ, 
Київ.

6.5.6. 6.5.3/1.

6.5.4/1. 6.5.4/2.
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Іл. 6.5.7. Схема композиції П. Сезанна у формі трикутних пірамід. Winnie talks on Cezanne’s Great Bathers. 
1898–1905 : запис у блозі / Posted by drawinglover. URL: http://2014vis104.blog-spot.com/2014/02/winnie-talks-on-
cezannes-great-bathers.html. Назва з екрана (дата звернення: 21.02.2016).

Іл. 6.5.8. П. Сезанн. Натюрморт з драперією. 1898–1899. Полотно, олія, 53×72 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 
1918–1930-х. ДМНЗМ. Інв. № 6514. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.9. Ф. Кричевський. Мати. 1929. Полотно, олія. 156×155 см. Інв. № ЖС-268. НХМУ, Київ.

Іл. 6.5.10. Килим. ХVIII ст., м. Іракліїв, Золотоніський повіт, Полтавська губернія. Вовна, бавовна, ручне килимар-
ство. 172×398 см. Інв. № КТ-12. НМУНДМ, Київ.

Творчі пошуки Ф. Кричевського 1926–1935 років: від сезаннізму до 
індивідуального синтетизму

6.5.7. 6.5.8.

6.5.9. 6.5.10. 
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Іл. 6.5.11. П. Сезанн. Рівнина біля гори Св. Вікторії. 1882–1985. Полотно, олія, 58х72 см. Зі збірки І. Морозова. 
1918–1948. ДМНЗМ. Інв. № 3412. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва.

Іл. 6.5.12. П. Сезанн. Акведук. 1885–1887. Полотно, олія, 91×71 см. Зі збірки С. Щукіна. Упродовж 1918–1948-х. 
ДМНЗМ. Інв. № 3337. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва.

Іл. 6.5.13. П. Сезанн. Береги Марни. 1888. Полотно, олія, 71×90 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. 
ДМНЗМ. Інв. № 3416. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва.

Іл. 6.5.14. П. Сезанн. Гора Св. Вікторії. 1900. Полотно, олія, 78×99 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1918–1948-
х. ДМНЗМ. Інв. № 8991. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.15. П. Сезанн. Велика сосна поблизу Екса. Кін. 1890-х. Полотно, олія, 72×91 см. Зі збірки І. Морозова. 
Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 8963. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.16. П. Сезанн. Купальники. 1890–1894. Полотно, олія, 26×40 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 1918–1948-
х. ДМНЗМ. Інв. № 3414. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.17. Ф. Кричевський. Рідна земля. 1930–1931. Фрагмент. Полотно, олія, темпера, 222×415 см. Інв. № ЖС-1037. 
НХМУ, Київ.

Творчі пошуки Ф. Кричевського 1926–1935 років: від сезаннізму до 
індивідуального синтетизму

6.5.11. 6.5.12. 6.5.13.

6.5.14. 6.5.15. 6.5.16.

6.5.17.
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Творчі пошуки Ф. Кричевського 1926–1935 років: від сезаннізму до 
індивідуального синтетизму

Іл. 6.5.14/1.–6.5.14/2. П. Сезанн. Гора Св. Вікторії. 1900. Полотно, олія, 78×99 см. Зі збірки І. Морозова. Упродовж 
1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 8991. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.15/1.–6.5.15/3. П. Сезанн. Велика сосна поблизу Екса. Кін. 1890-х. Полотно, олія, 72×91 см. Зі збірки 
І. Морозова. Упродовж 1918–1948-х. ДМНЗМ. Інв. № 8963. Державний Ермітаж, Санкт-Петербург.

Іл. 6.5.17/1.–6.5.17/3. Ф. Кричевський. Рідна земля. 1930–1931. Фрагмент. Полотно, олія, темпера, 222×415 см. 
Інв. № ЖС-1037. НХМУ, Київ.

6.5.15/1.

6.5.15/2.

6.5.15/3.

6.5.17/1.

6.5.17/2.

6.5.17/3.

6.6.14/1.

6.5.14/2.
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Пошуки сезаннізму у творчій практиці А. Ерделі: 1930–1940-ві роки

Іл. 6.6.1. В. Шпала. Краєвид з річкою. 1930-ті. 12,2×15,75 см. Полотно, олія. Приватна збірка. 

Іл. 6.6.2. В. Шпала. Скелі біля Бронки. 1926. 76,6×58,2 см. Полотно, олія. Моравська галерея, Брно.

Іл. 6.6.3. В. Шпала. Біля річки Бероунка під Сербією. 1919. 50×59,5 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.6.4. А. Ерделі. Літній краєвид. 1930-ті. 110×134 см. Полотно, олія. Інв. № 1157. ЗХМ, Ужгород.

Іл. 6.6.5. А. Ерделі. Пейзаж з річкою. 1940. 49×62 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.6.6. А. Ерделі. Хатки біля річки. Кін. 1930-х. 89×98 см. Полотно, олія. Інв. № Ж-1266. ЗХМ, Ужгород.

6.6.1. 6.6.2. 

6.6.3. 6.6.4. 

6.6.5. 6.6.6. 
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Пошуки сезаннізму у творчій практиці А. Ерделі: 1930–1940-ві роки

Іл. 6.6.7. В. Шпала. Оттава. 1930. 76,6х58,2 см. Полотно, олія. Моравська галерея, Брно.

Іл. 6.6.8. В. Шпала. Стара башта при в’їзді в порт Марселя. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.6.9. В. Шпала «Скелі біля Бероунки». 1926. 76,6х58,2 см. Олія, полотно. Моравська галерея, Брно

Іл. 6.6.10. А. Ерделі. Пейзаж з річкою. Середина 1930-х. 78×96 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.6.11. А. Ерделі. Дерев’яна церква. 1936. 74×83 см. Полотно, олія. Інв. № Ж-2072, ЗХМ, Ужгород.

Іл. 6.6.12. А. Ерделі. Дерево біля річки. 1940. 145×116 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.6.13. А. Ерделі. Ужгород. 1930-ті. 75,3×68,5 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

6.6.13.6.6.12. 6.6.11.

6.6.10. 6.6.9. 

6.6.8.6.6.7.
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Іл. 6.6./1. В. Шпала. Оттава. 1930. 76,6х58,2 см. Полотно, олія. Моравська галерея, Брно.

Іл. 6.6.14. А. Ерделі. Оголена серед дерев. 1937. 56×46 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Пошуки сезаннізму у творчій практиці А. Ерделі: 1930–1940-ві роки

6.6.14.

6.6./1. 
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Іл. 6.6.15. В. Шпала. Натюрморт з грушами. 1936. 30×40 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.6.16. В. Шпала. Натюрморт з яблуками. 1937. 51×59 см. Полотно, олія. Приватна збірка. 

Іл. 6.6.17. А. Ерделі. Натюрморт із пляшкою та фруктами на таці. 1930-ті. Полотно, олія.

Іл. 6.6.18. А. Ерделі. Натюрморт з яблуками.1939. 90х111 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 6.6.19. В. Шпала. Букет. 1939. 92×64 см. Полотно, олія. Регіональний музей та галерея в Жичині.

Іл. 6.6.20. А. Ерделі. Натюрморт з яблуками. 1939. 90×111 см. Полотно, олія.

Пошуки сезаннізму у творчій практиці А. Ерделі: 1930–1940-ві роки

6.6.15. 6.6.16.

6.6.17. 6.6.18. 

6.6.19. 6.6.20.
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Рефлексії сезаннізму в експериментах Р. Сельського

Іл. 7.1.1. Р. Сельський. Натюрморт з глечиком. 1926. Полотно, олія, 65×54 см. НМЛ, Львів.

Іл. 7.1.2. Р. Сельський. Натюрморт з фруктами. 1927. Полотно на картоні, олія, 45,5×55 см. Приватна збірка.

Іл. 7.1.3. Р. Сельський. Натюрморт з бананом. 1926. Полотно, олія, 53,5×62,5 см. Приватна збірка.

7.1.1. 7.1.2.

7.1.3.
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Синтез жанрів краєвиду і натюрморту в постімпресіоністичних 
експериментах Р. Сельського

Іл. 7.1.4. Р. Сельський. Теплий промінь. 1958. Полотно, олія, 81×116,5 см. Приватна збірка.

Іл. 7.1.5. Р. Сельський. Натюрморт і Чорногора вдалині. 1958. Полотно, олія, 59,5×85 см. Картон, олія. Приватна 
збірка.

7.1.4.

7.1.5.
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Пошуки райського місця на землі в алгоритмах постімпресіоністичних 
утопій

Іл. 7.1.6. Р. Сельський. Пейзаж з Уютного. 1960. Полотно, олія, 70×49 см. Картон, олія. Приватна збірка.

Іл. 7.1.7. Р. Сельський. На ґанку. Криворівня. 1958. 130×70,5 см. ЛГМ, Львів.

Іл. 7.1.8. Р. Сельський. Кримський пейзаж. Уютне. 1961. 40,3×50,3 см. Папір, гуаш. Приватна збірка.

7.1.6. 7.1.7.

7.1.8.
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Імідж гори в інтерпретації Р. Сельського

Іл. 7.1.9. П. Сезанн. Рівнина біля гори Св. Вікторії. 1882–1985. Полотно, олія, 58×72 см. Зі збірки І. Морозова. 
1918–1948. ДМНЗМ. Інв. № 3412. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва.

Іл. 7.1.10. Р. Сельський. Акерман. Сахарна гора. 1960-ті. Полотно на картоні. 25,2×35,3 см. Приватна збірка.

7.1.9.

7.1.10.
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Традиції «Молодої Польщі» та групи «Ритм» як підґрунтя 
постімпресіоністичного синтетизму О. Шатківського 1950–1970-х років

Іл. 7.2.1. Л. Вичулковський. У полі. 1911–1912. 47×79 см. Лот № 45 Аукціону «Агра Арт» (09.12.2012). Приватна 
збірка.

Іл. 7.2.2. Л. Вичулковський. Копання буряків. 1911. Полотно, олія, 80×60 см. НМВ, Варшава.

Іл. 7.2.3. О. Шатківський. Польові роботи. 1974. Полотно, темпера, 82×100 см. Інв. № ЖС-428. НМЛ, Львів.

Іл. 7.2.4. О. Шатківський. Збирання буряків. 1967. Темпера, олія, полотно на картоні, 48,5×68,5 см. Інв. № ЖС-585. 
НМЛ, Львів.

7.2.1. 7.2.2.

7.2.3. 7.2.4.
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Прогресії хроматичного формалізму за «ширмою» соцреалістичної теми 
праці: мутації символізму, постімпресіонізму, експресіонізму

Іл. 7.2.5. О. Шатківський. Обривання яблук. 1932. Полотно, олія, 43,5×39 см. Інв. № Жс-929. НМЛ, Львів.

Іл. 7.2.6. О. Шатківський. Чередник. 1965. Полотно, олія, 113×87 см. Інв. № ЖС-346. НМЛ, Львів.

Іл. 7.2.7. Е. Контратович. Збір яблук. 1969. Полотно, олія, 90×84 см. Інв. № Ж-88. ЗХМ, Запоріжжя.

Іл. 7.2.8. В. Микита. Збір яблук. 1984. Полотно, мішана техніка, 144×195 см. Власність художника.

7.2.5. 7.2.6.

7.2.7. 7.2.8.
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Традиції «Молодої Польщі» та групи «Ритм» як підґрунтя 
постімпресіоністичного синтетизму О. Шатківського 1950–1970-х років

Іл. 7.2.9. Л. Вичулковський. Сосни в Паланзі. 1900-ті. Картон, пастель, 75,5×90 см. Лот Аукціону «Агра арт» 
(17.06.1993). Приватна збірка.

Іл. 7.2.10. Л. Вичулковський. Сосни в Паланзі. 1908. Полотно, олія, 41×50,4 см. Лот № 43 Аукціону «Агра Арт» 
(21.10.2001). Приватна збірка.

Іл. 7.2.11. О. Шатківський. Сосни. 1972. Картон, олія, 60×43 см. Приватна збірка.

7.2.9.

7.2.10. 7.2.11.
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Традиції «Молодої Польщі» та групи «Ритм» як підґрунтя 
постімпресіоністичного синтетизму О. Шатківського 1950–1970-х років

Іл. 7.2.12. Л. Вичулковський. Пейзаж у Закопаному. 1907. Картон, олія, 70×81,5 см. Інв. № ЖБ-218. ЛНМГ, Львів.

Іл. 7.2.13. Л. Вичулковський. Гори. 1908. Полотно на картоні, олія, 25×30 см. Лот № 24 Аукціону «Агра арт» 
(11.12.2005). 

Іл. 7.2.14. О. Шатківський. Бойківщина. 1973. Полотно, темпера, 53×73 см. Інв. № ЖС-429. НЛМ, Львів.

7.2.12. 7.2.13.

7.2.14. 



810

Глобалізація задуму через світло-тональний контраст: силует як 
найпростіший засіб створення художньої метафори

Іл. 7.2.15. Л. Вичулковський. Березневі квіти. 1903. Полотно, олія, 48,5×41,5 см. Лот № 55 Аукціону «Агра Арт» 
(08.10.2006). 

Іл. 7.2.16. Л. Вичулковський. Білі троянди. 1912. Акварель, гуаш, папір, олівець, 48,5×67,8 см. Лот № 75 Аукціону 
«Агра Арт» (08.12 2013). Приватна збірка.

Іл. 7.2.17. О. Шатківський. Квіти. 1972. Картон, мішана техніка, 70×50 см. Інв. № Жс-631. НЛМ, Львів.

Іл. 7.2.18. О. Шатківський. Кали. 1967. Полотно, олія, 92×76 см. Інв. № Жс-368. НЛМ, Львів.

7.2.15. 7.2.16.

7.2.17. 7.2.18.
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Глобалізація задуму через світло-тональний контраст: силует як 
найпростіший засіб створення художньої метафори

Іл. 7.2.19. Л. Вичулковський. Білі троянди і блакитна драперія. 1910. Пастель, папір, 43×65,5 см. Лот № 51 Аукці-
ону «Агра Арт» (16.10.2011).

Іл. 7.2.20. Л. Вичулковський. Натюрморт з квітами. 1910. Пастель, акварель, папір, 77×62 см. Лот № 51 Аукціону 
«Агра Арт» (22.03.20009).

Іл. 7.2.21. О. Шатківський. Квіти і фрукти. 1962. Полотно на картоні, олія, 35×50 см. Інв. № Жс-320. НЛМ, Львів.

7.2.19. 7.2.20.

7.2.21.
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Японізм як стимулятор етнічної ідентичності українського живопису

Іл. 7.2.22. Л. Вичулковський. Натюрморт з апельсинами. 1912. 37×53 см. Картон, мішана техніка. Приватна збірка.

Іл. 7.2.23. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера, 75,5×50 см. Інв. № Жс-518. НМЛ, Львів.

7.2.22. 

7.2.23.
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Відмова від європейської елегантності заради створення грубуватого 
народного українського іміджу

Іл. 7.2.24. Л. Вичулковський. Букет квітів. 1900-ті. Акварель, папір, 51×60 см. Лот № 18 Аукціону «AGRA ART» 
(01.03.1992). 

Іл. 7.2.25. Л. Вичулковський. Білі і рожеві троянди. 1900-ті. Пастель, папір, 37×53 см. Лот № 45 Аукціону «AGRA 
ART» (17.06.1993).

Іл. 7.2.26. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера, 75,5×50 см. Інв. № Жс-518. НМЛ, Львів.

7.2.24.

7.2.25. 7.2.26.
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Пасіонарний поштовх як рушій української міфопоетики в натюрмортах 
О. Шатківського

Іл. 7.2.27. Л. Вичулковський. Букет квітів.1900-ті. Акварель, папір, 51×60 см. Лот № 18 Аукціону «AGRA ART» 
(01.03.1992).

Іл. 7.2.28. Л. Вичулковський. Білі і рожеві троянди. 1900-ті. Пастель, папір, 37×53 см. Лот № 45 Аукціону «AGRA 
ART» (17.06.1993).

Іл. 7.2.29. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера, 75,5×50 см. Інв. № Жс-518. НМЛ, Львів.

7.2.27. 7.2.28.

7.2.29. 
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Пасіонарний поштовх як рушій української міфопоетики в натюрмортах 
О. Шатківського

Іл. 7.2.30. Л. Вичулковський. Білі і рожеві троянди.1900-ті. 37×53 см. Пастель, папір. Лот № 45 Аукціону «AGRA 
ART» (17.06.1993).

Іл. 7.2.31. О. Шатківський. Квіти в посуді. 1975. Картон, темпера.75,5×50 см. Інв. № Жс-518. НМЛ, Львів.

7.2.30.

7.2.31.
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Японізм як стимулятор етнічної ідентичності українського живопису

Іл. 7.2.32. Л. Вичулковський. Декоративний фриз. Хризантеми. 1900-ті. Пастель, папір, 46×92,7 см. Лот № 9 
Аукціону «AGRA ART» (14.10.2012).

Іл. 7.2.33. Л. Вичулковський. Декоративний фриз. Хризантеми. 1900–1910. Пастель, папір, 28,5×63 см. Лот № 57 
Аукціону «Агра Арт» (05.12.2010).

Іл. 7.2.34. О. Шатківський. Хризантеми та яблука. 1965. Фрагмент. Полотно, олія, 81×100 см. Інв. № Жс-638. 
НЛМ, Львів.

7.2.32.

7.2.33.

7.2.34.
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Між експресіонізмом і постімпресіонізмом: творчі пошуки Е. Контратовича 
1950–1980-х років

Іл. 7.3.1. Е. Контратович. Безробітний бродяга. 1938. Полотно, олія, 73×88 см. Інв. № Ж-1755. ЗОХМ, Ужгород.

Іл. 7.3.2. Е. Контратович. Бездомна сирота. 1943. Полотно на картоні, олія, 66×57 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.3. Е. Контратович. Гуцульська пара. 1990. Полотно, олія, 55×85 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.4. Е. Контратович. Над колискою. 1990-ті р. Полотно, олія, 80×90 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.5. Е. Контратович. Над колискою. 1970-ті р. Полотно, олія, 80×96 см. Приватна збірка.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.
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Спорідненість народної естетики чехословацьких художників з 
постімпресіоністичним синтезом Е. Контратовича

Іл. 7.3.6. Е. Контратович. Черешні цвітуть. 1990-ті. Полотно, олія, 88×88 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.7. В. Прейсіг. Дерево цвіте. 1905. Кольоровий офорт. Фонд Карашкової галереї ПНП, Чехословаччина.

Іл. 7.3.8. Е. Контратович. Верховинська мадонна. 1970-ті. Картон, темпера, 62×48 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.9. Л. Фулла. Наречена. 1947. Галерея Л. Фулла, Ружомберок, Словаччина.

7.3.6. 7.3.7.

7.3.8. 7.3.9.
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Спорідненість народної естетики чехословацьких художників з 
постімпресіоністичним синтезом Е. Контратовича

Іл. 7.3.10. Е. Контратович. Маски. Молодята. 1990 – варіант композиції 1945-го. Картон, олія, 50×70 см. Приватна 
збірка.

Іл. 7.3.11. Е. Контратович. Весільна процесія. 1964. Полотно, олія, 50×93 см. Інв. № Ж-211. ЗХМ, Запоріжжя.

Іл. 7.3.12. Е. Контратович. Весілля на Верховині. 1989. 84×89 см. Полотно, олія. Інв. № КП-4957. ЗОХМ, Ужгород.

Іл. 7.3.13. Е. Контратович. Зустріч молодих. 1946. Папір, темпера, гуаш, 60×80 см. Приватна збірка.

7.3.10. 7.3.11.

7.3.12. 7.3.13.
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Імпульс пасіонарності як чинник художньої метафори в жанрі натюрморту 
Е. Контратовича

Іл. 7.3.14. Е. Контратович. Маки. 1950-ті. 62×83 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 7.3.15. Е. Контратович. Тюльпани. 1960-ті. 44×58 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 7.3.16. Е. Контратович. Натюрморт з тюльпанами. 1969. 44×58 см. Полотно, олія. Приватна збірка.

Іл. 7.3.17. Е. Контратович. Натюрморт.1970. 68×87 см. Полотно, олія. Варіант натюрморту 1950-х. Інв. № Ж-762. 
ЗОХМ, Ужгород.

Іл. 7.3.18. Фрагмент вишивки рукава жіночої сорочки. 1930–1940-ві, с. Лубня, нині Великоберезнянський район. 
Фонди ЗМНАП. [Пилип. Р. Рис. 637. С. 440].

Іл. 7.3.19. Інтер’єр світлиці. Друга половина XX ст., с. Бедевля, Тячівський район. Експозиція ЗМНАП. [Пилип. 
Р. Рис. 105. С. 51].

7.3.14. 7.3.15.

7.3.16. 7.3.17.

7.3.18. 7.3.19.
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Тенденція сакралізації образу української природи в жанрі краєвиду 
Е. Контратовича

Іл. 7.3.20. Е. Контратович. Вид на Чорногору взимку. 1965. Полотно, олія, 80×140 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.21. Е. Контратович. Кучерява весна. 1968. Полотно, темпера, 80×140 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.22. Е. Контратович. Ранок над Говерлою. 1970-ті. Полотно, олія, 80×96 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.23. Е. Контратович. Карпати. 1973. Полотно, олія, 101×132 см. Приватна збірка.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22. 7.3.23.



822

Тенденція сакралізації образу української природи в жанрі краєвиду 
Е. Контратовича

Іл. 7.3.24. Е. Контратович. Панорама гір. 1970-ті. Полотно, олія, 90×110 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.25. Е. Контратович. Полонина рівна. 1980-ті. Полотно, олія, 105×90 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.26. Е. Контратович. Над Чорногорою. 1990-ті. Полотно, олія, 80×110 см. Приватна збірка. 

Іл. 7.3.27. Е. Контратович. Верховина. 1990-ті р. Полотно, олія, 98×98 см. Приватна збірка. 

Іл. 7.3.28. Е. Контратович. Великоберезнянщина. 1990-ті. Полотно, олія, 80×120 см. Приватна збірка. 

Іл. 7.3.29. Е. Контратович. Весна в селі. 2007. Полотно, олія, 80×100 см. Приватна збірка.

7.3.24. 7.3.25.

7.3.26. 7.3.27.

7.3.28. 7.3.29.
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Іл. 7.3.30. Е. Контратович. Зимові далі. 1980-ті. Полотно, олія, 82×89 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.31. Е. Контратович. Зимовий краєвид. 1990-ті. Полотно, олія, 78×98 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.32. Е. Контратович. Весна в селі. 1990-ті. Полотно, олія, 75×90 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.33. Е. Контратович. Черешні цвітуть. 1980-ті. Полотно, олія, 88×88 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.34. Е. Контратович. Осінній пейзаж з папороттю. 1980-ті. Полотно, олія, 80×80 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.35. Е. Контратович. Осінні далі. 1980-ті. Полотно, олія, 98×98 см. Приватна збірка.

Тенденція сакралізації образу української природи в жанрі краєвиду 
Е. Контратовича

7.3.30. 7.3.31.

7.3.32. 7.3.33.

7.3.34. 7.3.35.
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Персоніфікація пейзажної деталі в краєвидах Е. Контратовича: українська 
версія «рars pro toto»

Іл. 7.3.36. Е. Контратович. Закарпатський краєвид з березами. 1949. Полотно, олія, 88×106 см. Інв. № Ж-357. 
ЗОХМ, Ужгород.

Іл. 7.3.37. Е. Контратович. Водоспад у Кобилецькій Поляні. 1989. Полотно, олія, 98×100 см. Приватна збірка. 

Іл. 7.3.38. Е. Контратович. Поле з соняшниками. 1988. Полотно, олія, 98×100 см. Приватна збірка. 

Іл. 7.3.39. Е. Контратович. Соняшники на городі. 2005. Полотно, олія, 70×100 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.40. Е. Контратович. Яблунька. 1974. Полотно, олія, 99×110 см. Інв. № Ж-1036. ЗОХМ, Ужгород.

Іл. 7.3.41. Е. Контратович. Квітуча калина. 1980-ті. Полотно, олія, 88×98 см. Приватна збірка.

7.3.36. 7.3.37.

7.3.38.

7.3.39.

7.3.40. 7.3.41.
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Персоніфікація пейзажної деталі в краєвидах Е. Контратовича: українська 
версія «рars pro toto»

Іл. 7.3.42. Е. Контратович. Калина. 1974. Полотно, олія, 99×100 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.43. Е. Контратович. Терен цвіте. 1980-ті. Полотно, олія, 88×110 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.44. Е. Контратович. Середина літа. 1990-ті. Полотно, олія, 80×90 см. Приватна збірка.

Іл. 7.3.45. Е. Контратович. Різнотрав’я. 1980-ті. Полотно, олія, 88×90 см. Приватна збірка.

7.3.42. 7.3.43.

7.3.44. 7.3.45.
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Інспірації постімпресіонізму у творчій практиці Г. Глюка 1960–1980-х років

Іл. 7.4.1. Ш. Ніілаші. У полі. 1898. Полотно, олія, 95,5×80,3 см. Інв. № 1695. Угорська національна галерея, Буда-
пешт.

Іл. 7.4.2. Г. Глюк. Румунка в хаті. 1962. Полотно, олія, 70×80 см. ЗОХМ, Ужгород.

Іл. 7.4.3. А. Фейнеш. Брати. 1906. Полотно, олія, 120,5×101 см. Угорська національна галерея, Будапешт.

Іл. 7.4.4. Г. Глюк. Румунка за в’язанням. 1962. Полотно, олія, 62×82 см. ЗОХМ, Ужгород.

7.4.1. 7.4.2.

7.4.3. 7.4.4.
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Контражур як інструмент художнього узагальнення натурних вражень у 
практиці Г. Глюка 1960–1980-х років

Іл. 7.4.5. Й. Кошта. На схилі пагорба. 1902. Полотно, олія, 119×150 см. Угорська національна галерея, Будапешт.

Іл. 7.4.6. Й. Кошта. Перед грозою. 1909. Полотно, олія, 90×97,5 см. Інв. № FK 699. Угорська національна галерея, 
Будапешт.

Іл. 7.4.7. Г. Глюк. Надвечір. 1964. Полотно, олія, 119×95 см. Меморіальна кімната-музей заслуженого діяча мис-
тецтв УРСР Г. М. Глюка.

7.4.5. 

7.4.6. 7.4.7.
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Інспірації постімпресіонізму у творчій практиці Г. Глюка 1960–1980-х років

Іл. 7.4.8. Г. Глюк. Сусідки. 1972. Полотно, олія, 110×98,5 см. Меморіальна кімната-музей заслуженого діяча мис-
тецтв УРСР Г. М. Глюка.

Іл. 7.4.9. Г. Глюк. Обід. 1975. Полотно, олія, 104×135 см. Приватна збірка.

7.4.8.

7.4.9.
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Інспірації постімпресіонізму у творчій практиці Г. Глюка 1960–1980-х років

Іл. 7.4.10. Г. Глюк. Ланкова. 1972. Полотно, олія, 140×178 см. Меморіальна кімната-музей заслуженого діяча 
мистецтв УРСР Г. М. Глюка.

7.4.10. 



830

Природа України як символічний фрейм країни-жінки в образі 
«Велич Карпат» (1979) Г. Глюка

Іл. 7.4.11. Г. Глюк. Велич Карпат. 1979. Полотно, олія, 75,9×96 см. Меморіальна кімната-музей заслуженого діяча 
мистецтв УРСР Г. М. Глюка.

Іл. 7.4.12. М. Реріх. Скарби снігів Канченджанґу. 1940. Полотно, темпера, 76×122 см. Інв. № Ж-7102 ДРМ, 
Санкт-Петербург.

7.4.11.

7.4.12.
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Іл. 7.4.13. Г. Глюк. Біля церкви. 1977. Полотно, олія, 66×98 см. Приватна збірка.

Іл. 7.4.14. Г. Глюк. Перед дощем. 1979. Полотно, олія, 74×87,5 см. Приватна збірка.

Інспірації постімпресіонізму у творчій практиці Г. Глюка 1960–1980-х років

7.4.13.

7.4.14.
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Іл. 7.4.15. Г. Глюк. Копиці.1978. Полотно, олія, 74×97 см. Приватна збірка.

Іл. 7.4.16. Г. Глюк. Весняна пора. 1978. Полотно, олія, 68×95,7 см. Приватна збірка.

Інспірації постімпресіонізму у творчій практиці Г. Глюка 1960–1980-х років

7.4.15.

7.4.16.
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Іл. 7.5.1. А. Коцка. Осінь у горах. 1970-ті. Полотно, олія, 49,5×59,5 см. Інв. № Ж-71. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.2. А. Коцка. Осінь над озером. 1970-ті. Полотно, олія, 83×64 см. Інв. № Ж-340. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.3. А. Коцка. Рання весна в селі. 1971. Полотно, олія, 83×64 см. Інв. № Ж-54. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.4. А. Коцка. Осінній етюд. 1975. Картон, олія, 34,7×49,7 см. Інв. № Ж-69. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.5. А. Коцка. Водосховище під Говерлою. 1980. Полотно, олія, 80×100 см. Інв. № Ж-404. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.6. А. Коцка. Над Колочавою. 1981. Полотно, олія, 90×134,5 см. Інв. № Ж-133. ММК, Ужгород.

Український постімпресіонізм в інтерпретаціях А. Коцки 1950–1980-х років

7.5.1. 7.5.2.

7.5.3. 7.5.4.

7.5.5. 7.5.6.
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Іл. 7.5.7. А. Коцка. Колгоспниці. 1970-ті. Полотно, темпера, 129×109 см. Інв. № Ж-593. ЗХМ, Запоріжжя.

Іл. 7.5.8. А. Коцка. Молода ланкова. 1983. Полотно, олія, темпера, 108×85 см. Інв. № Ж-4 ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.9. А. Коцка. Чабани. 1970. Полотно, олія, темпера,135×154,5 см. Інв. № Ж-148. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.10. А. Коцка. Чабан Сурмай. 1981. Полотно, олія, темпера, 105,5×80 см. Інв. № Ж-35. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.11. А. Коцка. Верховинці. 1935. Полотно, олія, темпера, 95×104,5 см. Інв. № Ж-73. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.12. А. Коцка. Верховинці. 1960-ті. Полотно, олія, 115×105 см. Інв. № Ж-130. ММК, Ужгород.

Глобалізація художнього змісту: метафора української нації в «блокових» 
композиціях А. Коцки

7.5.7. 7.5.8.

7.5.9. 7.5.10.

7.5.11. 7.5.12.
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Іл. 7.5.13. А. Коцка. Ярмарок. 1930. Полотно, олія, темпера, 90×113,5 см. Інв. № Ж-6. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.14. А. Коцка. Оленка. 1947. Полотно, олія, темпера, 98×78,3 см. Інв. № Ж-12. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.15. А. Коцка. На свято. 1970. Картон, темпера, 53×43,5 см. Інв. № Ж-457. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.16. А. Коцка. Гуцулки із с. Богдан. 1967. Полотно, темпера, 124,5×104,5 см. Інв. № Ж-3. ММК, Ужгород.

Глобалізація художнього змісту: метафора української нації в «блокових» 
композиціях А. Коцки

7.5.13. 7.5.14. 

7.5.15. 7.5.16.
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Іконографія Святих дів-мироносиць у «блокових» композиціях-метафорах 
А. Коцки

Іл. 7.5.17. Джотто ді Бондоне (1266–1337). Страшний суд, фрагмент.

Іл. 7.5.18. А. Коцка. Дівчата. 1970. Полотно, олія. 99,5×79,5 см. Інв. № Ж-1554. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.19. А. Коцка. Подруги. 1980. Папір, олівець, акварель. 90,7×72,2 см. Інв. № Гр-69. ММК, Ужгород. 

Іл. 7.5.20. А. Коцка. Подруги. 1970. Полотно, темпера, 90×160 см. Інв. № Ж-904. ЗОХМ, Ужгород.

7.5.17. 7.5.18. 7.5.19.

7.5.20.
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Інспірації сюжету Святе сімейство в «блокових» композиціях А. Коцки

Іл. 7.5.21. Рафаель Санті. Святе сімейство з ягням. 1507. Тополя, олія, 28×21,5 см. Інв. № P000296. Музей Прадо, 
Мадрид, Іспанія.

Іл. 7.5.22. А. Коцка. Материнство. 1970. Полотно, темпера, 147×117 см. Інв. № Ж-145. ММК, Ужгород.

7.5.21.

7.5.22.
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Імідж мадонни в образі доярки в інтерпретації А. Коцки

Іл. 7.5.23. Леонардо да Вінчі. Мона Ліза. 1503–1519. Дошка, олія. 76,8×53 см. Інв. № INV. 779. Лувр, Париж.

Іл. 7.5.24. А. Коцка. Жіночий портрет. 1960. Полотно, олія. 99,5×79,5 см. Інв. № Ж-397. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.25. А. Коцка. Молода доярка. 1981. Полотно, олія, 90,7×72,2 см. Інв. № Ж-21. ММК, Ужгород.

7.5.23.

7.5.24. 7.5.25.
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Траєкторія міфотворення в інтерпретаціях А. Коцки: Богиня Аврора – 
Світанка – Наречена

Іл. 7.5.26. П’єр Нарсис Герен. Аврора і Кефал. 1810. Полотно, олія. 254×186 см. Інв. № R.F. 513. Лувр, Париж.

Іл. 7.5.27. А. Коцка. Гуцульська молода. 1950. Полотно, олія, 99,5×79,5 см. Інв. № Ж-117. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.28. А. Коцка. Гуцульська наречена. 1980. Полотно, олія. 90,7×72,2 см. Інв. № Ж-115. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.29. А. Коцка. Наречена. 1980-ті. Полотно, темпера, 90×160 см. Інв. № Ж-119. ММК, Ужгород.

7.5.26.

7.5.27. 7.5.28. 7.5.29.
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Траєкторія міфотворення в інтерпретаціях А. Коцки:  
Богиня Флора – Прекрасна садівниця – Дівчина з мотикою – Веснянка

Іл. 7.5.30. Сандро Ботічеллі Флора. Фрагмент картини «Весна». 1482. Поштова марка султанату Махра 1967 року 
випуску.

Іл. 7.5.31. А. Коцка. Дівчина з мотикою. 1960. Полотно, олія. 99×69 см. Інв. № Ж-406. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.32. А. Коцка. Дівочий портрет. 1961. Полотно, олія, 74,3×64,5 см. Інв. № Ж-406. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.33. А. Коцка. Весна. 1967. Полотно, олія, 99×79 см. Інв. № Ж-88. ММК, Ужгород.

Іл. 7.5.34. А. Коцка. Веснянка. Поч. 1970-х. Полотно, олія, 90×70 см.

7.5.30. 7.5.31. 7.5.32.

7.5.33. 7.5.34.
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Імпульс пасіонарності як чинник художньої метафори в натюрмортах 
А. Коцки

Іл. 7.5.35. А. Коцка. Натюрморт з квітами. 1930. Полотно, олія, 95×77 см. Приватна збірка.

Іл. 7.5.36. А. Коцка. Натюрморт. Квіти в глечику. 1940. Полотно, олія, 98,5×72 см. Приватна збірка.

Іл. 7.5.37. А. Коцка. Натюрморт. 1940. Полотно, олія, 99×70 см. Приватна збірка.

Іл. 7.5.38. А. Коцка. Натюрморт з яблуками. 1946. Полотно, олія, 58,5×64 см. Приватна збірка.

Іл. 7.5.39. А. Коцка. Натюрморт з квітами. Поч. 1960-х. Картон, олія, 70×50 см. Приватна збірка.

Іл. 7.5.40. А. Коцка. Цинії. 1960. Полотно на картоні, олія, 48×38 см. Приватна збірка.

Іл. 7.5.41. А. Коцка. Ескізи костюмів для Закарпатського народного хору. 1946. Папір, акварель, 86,2×19 см. Інв. 
№ Гр-135. ММК, Ужгород.

7.5.35. 7.5.36. 7.5.37.

7.5.38. 7.5.39. 7.5.40.

7.5.41.
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Досвід постімпресіоністичного експерименту в практиці Т. Яблонської 
1960–1970-х років

Іл. 7.6.1. Т. Яблонська. Колиска. 1968. Полотно, олія, 130×130 см. Інв. № Ж-61.ЗХМ, Запоріжжя.

7.6.1.
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Постімпресіоністичний синтетизм Т. Яблонської: українське народне 
мистецтво + кубізм Ф. Леже

Іл. 7.6.2. Ф. Леже. Три жінки. 1921. Полотно, олія, 183,5×251,5 cм. Фонд місіс Саймон Гуггенхайм. МОМА, Нью-
Йорк.

Іл. 7.6.3. Т. Яблонська. Лебеді. 1966. Полотно, олія, 105×129 см. Інв. № ЖС-1893. НХМУ, Київ.

7.6.2.

7.6.3.
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Імідж нареченої і проблема формування сучасного українського міфу в 
практиці Т. Яблонської

Іл. 7.6.4. Т. Яблонська. Наречена. 1966. Полотно, олія, 100×130 см. Миколаївський ХМ ім. В. Верещагіна, Мико-
лаїв.

Іл. 7.6.5. Т. Яблонська. Молоді. 1966. Полотно, олія, 100×107 см. ОХМ, Одеса.

7.6.4. 

7.6.5.
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Міфологеми європейської культури в тематичному репертуарі соцреалізму: 
алегорія прекрасної садівниці (богині Флори) в образі радянської дівчини

Іл. 7.6.6. Т. Яблонська. Травень. 1965. Полотно, олія, 180×200 см. ДХМ, Алма-Ата.

7.6.6.
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Спадкоємність художніх орієнтирів: штучний рай понт-авенських 
постімпресіоністів і країна-сад Т. Яблонської

Іл. 7.6.7. Т. Яблонська. Літо. 1967. Полотно, олія, 200×250 см. ДТГ, Москва.

Іл. 7.6.8. Е. Бернар. Бретонки з парасольками. 1892. Полотно, олія, 81×105 см. Інв. № RF 1977 41, AM 3373. Музей 
д’Орсе, Париж.

7.6.7.

7.6.8. 
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Іконографія Святої Діви з немовлям в інтерпретаціях Т. Яблонської

Іл. 7.6.9. Т. Яблонська. Мати та дитя. 1966. Полотно, олія, 68×76 см. Новосибірська обласна галерея. 

Іл. 7.6.10. Т. Яблонська. Молода мати. 1964. Полотно, олія, 95×86 см. НЛМ, Львів.

7.6.9.

7.6.10.
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Тенденція постімпресіонізму в творчості В. Патика: від радянського часу 
до доби Незалежності

Іл. 8.1.1. В. Патик. Гуцулка. 1959. 70×50ссм. Полотно, олія.

Іл. 8.1.2. В. Патик. Співачка. 1980. 93×56Ссм. Полотно, олія.

8.1.1.

8.1.2. 
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Тенденція постімпресіонізму в творчості В. Патика: від радянського часу 
до доби Незалежності

Іл. 8.1.3. В. Патик. Осіння симфонфя. 1986.180×122 см. Полотно, олія. 

Іл. 8.1.4. В. Патик. Стрийський парк. 1960. 50×65 см. Полотно, олія.

8.1.3.

8.1.4.
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Тенденція постімпресіонізму в творчості В. Патика: від радянського часу 
до доби Незалежності

Іл. 8.1.5. В. Патик. Натюрморт із пташкою. 1965. 74×92 см. Полотно, олія.

Іл. 8.1.6. В. Патик. Купіль. 1960. 50×70 см. Полотно, олія.

8.1.5.

8.1.6.
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Тенденція постімпресіонізму в творчості В. Патика: від радянського часу 
до доби Незалежності

Іл. 8.1.7. В. Патик. Соняшники на зеленому. 1999. 100×81 см. Полотно, олія.

Іл. 8.1.8. В. Патик. Польові квіти. 1996. 71×56 см. Полотно, олія.

Іл. 8.1.9. В. Патик. Україна. 1979. 90×116 см. Полотно, олія.

Іл. 8.1.10. В. Патик. Іриси. 1996. 60×80 см. Полотно, олія.

8.1.7. 8.1.8.

8.1.9. 8.1.10.



852

Тенденція постімпресіонізму в творчості В. Патика: від радянського часу 
до доби Незалежності

Іл. 8.1.11. В. Патик. Літо в лісі. 1994. 73×60 см. Полотно, олія. 

Іл. 8.1.12. В. Патик. Базар у Стамбулі. 1995. 34×50 см. Полотно, олія.

Іл. 8.1.13. В. Патик. Ліс під Прагою. 1994. 100×100 см. Полотно, олія. 

Іл. 8.1.14. В. Патик. Міська брама. Хорезм. 1996. 92×92 см. Полотно, олія.

8.1.11. 8.1.12. 

8.1.13. 8.1.14.
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Рефлексії ерделівського сезаннізму у творчій практиці В. Микити

Іл. 8.2.1. В. Микита. Воловецький р-н, с. Щербовець. 1983. 50×69,5 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.2. В. Микита. Околиця Спіши. 1983. 50×70 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.3. В. Микита. Рани Карпат. 1983. 82×98 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.4. В. Микита. Літній мотив. 1984. 35×49 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.5. В. Микита. Копиці. 1988. 29×31 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.6. В. Микита. Зимовий мотив. 1994. 33×41см. Картон, олія.

8.2.1. 8.2.2. 

8.2.3. 8.2.4.

8.2.5. 8.2.6.
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Рефлексії ерделівського сезаннізму у творчій практиці В. Микити

Іл. 8.2.7. В. Микита. Незламне. 1993. 50×69 см. Картон, олія. 

Іл. 8.2.8. В. Микита. Тиша над озером. 1993. 58×70 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.9. В. Микита. Осінні дерева.1993. 50×69,5 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.10. В. Микита. Мій двір восени. 2003. 85,5×85,5 см. Картон, олія.

Іл. 8.2.11. В. Микита. Осінь на березі річки. 2005. 40×50 см. Картон, олія. 

Іл. 8.2.12. В. Микита. Весна на присілку. 2004. 34×46 см. Картон, олія.

8.2.7. 8.2.8.

8.2.9. 8.2.10. 

8.2.11. 8.2.12.
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Рефлексії ерделівського сезаннізму у творчій практиці В. Микити

Іл. 8.2.13. А. Ерделі. Польові квіти. 1954. Польові квіти. 1954. Полотно, олія, 100×121. Інв. № Ж-256. ЗХМ, 
Ужгород.

Іл. 8.2.14. В. Микита. Золотий дощик. 2000. Полотно, акрил, 100×90 см. Власність родини художника.

Іл. 8.2.15. В. Микита. Квіти в селянській хаті. 2004. Оргаліт, олія, 57×43,5 см. Власність художника. 

Іл. 8.2.16. О. Гарагонич. Натюрморт з пшеницею. 1993. Оргаліт, олія, 60×73,5 см. Власність родини художника.

8.2.13. 8.2.14.

8.2.15. 8.2.16.



856

Тенденція постімпресіонізму в практиці О. Гарагонича 1990-2000-х років

Іл. 8.3.1. О. Гарагонич. На Верховині. 1989. 60×70 см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

Іл. 8.3.2. О. Гарагонич. Весна в Гукливому. 1993. 60×71,5 см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

Іл. 8.3.3. О. Гарагонич. Березень. Під вечір. 1994. 60×80см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

Іл. 8.3.4. О. Гарагонич. Дерева над водою. 1994. 58,5×68,5 см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

8.3.1. 8.3.2. 

8.3.3. 8.3.4.
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Тенденція постімпресіонізму в практиці О. Гарагонича 1990-2000-х років

Іл. 8.3.5. О. Гарагонич. Осінь. Ясний день. 2003. 58,5×78,5 см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

Іл. 8.3.6. О. Гарагонич. Урочище. Весна. 2005. 58,5×78,5 см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

Іл. 8.3.7. О. Гарагонич. Надвечір. 2006. 58,5×78,5 см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

Іл. 8.3.8. О. Гарагонич. Весняний вечір. 2010. 58,5×68,5 см. Оргаліт, олія. Власність родини художника.

8.3.5. 8.3.6.

8.3.7. 8.3.8.
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Націєтворчий постімпресіонізм І. Мельничука 1990–2000-х років

Іл. 8.4.1. І. Мельничук. Колискова для Довбуша. 1997. 100×140 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.2. І. Мельничук. Дзвінка. 2008. 100×140 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.3. І. Мельничук. Музики з Буківця. 2004. 100×200 см. Полотно, олія.

8.4.1. 8.4.2. 

8.4.3.
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Націєтворчий постімпресіонізм І. Мельничука 1990–2000-х років

Іл. 8.4.4. І. Мельничук. Зацвіли фіалки. Весна. 2006. 120×150 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.5. І. Мельничук. Вечоріє. 2006. 120×150 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.6. І. Мельничук. По дорозі на Писаний Камінь. 2009. 120×150 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.7. І. Мельничук. Коні пана Когута. 2001. 60×80 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.8. І. Мельничук. Теплий вечір. 2009. 78×150 см. Полотно, олія.

8.4.4. 8.4.5.

8.4.6. 8.4.7.

8.4.8.
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Націєтворчий постімпресіонізм І. Мельничука 1990–2000-х років

Іл. 8.4.9. І. Мельничук. Автопортрет. 1988. 50×35 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.10. І. Мельничук. Пані Кобючка. 2002. 98×76 см. Полотно, олія. 

Іл. 8.4.11. І. Мельничук. Костянтин. 2016. 100×80 см. Полотно, олія.

Іл. 8.4.12. І. Мельничук. Яблуневий спас. 1998. 120×100 см. Полотно, олія.

8.4.9. 8.4.10. 

8.4.11. 8.4.12.
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Націєтворчий постімпресіонізм І. Мельничука 1990–2000-х років

Іл. 8.4.13. І. Мельничук. Вікно моєї майстерні. 1998. 120×100 см. Полотно, олія. 

Іл. 8.4.14. І. Мельничук. Яблуневий Ренесанс. 2016. 120×150 см. Полотно, олія.

8.4.13.

8.4.14.
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Мутації постімпресіоністичного живопису в інтерпретаціях українських 
колористів межі XX – XXI століть

Іл. 8.4.15. Ю. Герц. Мукачевський монастир. 1995–2000. 100×80 см. Полотно, акрил.

Іл. 8.4.16. Ю. Герц. Співучі верби. 1995–2000. 65×80 см. Полотно, акрил. Власність родини художника.

Іл. 8.4.17. А. Щепа. Жоржини. 1992–1995. 49,5×70 см. Полотно, олія. Власність родини художника.

Іл. 8.4.18. Л. Павленко. Казковий день. 2008. 60×80 см. Полотно, олія. Власність художника.

Іл. 8.4.19. Л. Павленко. Космацька верета. 2008. 110×60 см. Полотно, олія. Власність художника.

Іл. 8.4.20. Т. Дудка. Хмари. 2018. 45×50 см. Полотно, олія. Власність художника.

8.4.15. 8.4.16.

8.4.17. 8.4.18.

8.4.19. 8.4.20.
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мистецтва. Київ, 2012. С. 211–215.

38. Павельчук І. А. Культурологічна рефлексія сучасного образотворчого мис-
тецтва: інспірації постімпресіонізму в Україні XX – XXI століть. Діалог 
культур у просторі полікультурного світу : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. 
(Київ, 9–10 листоп. 2012 р.) / НАКККіМ. Київ, 2012. С. 81–84.

39. Павельчук І. А. Прикмети постімпресіонізму в мистецькій практиці Воло-
димира Патика. Трансформаційні процеси в освіті і культурі : зб. матеріалів 
Міжнар. наук.-творч. конф. (Одеса – Київ – Варшава, 24–25 квіт. 2013 р.) / 
НАКККіМ. Київ, 2012. С. 52–54.

40. Павельчук І. А. Рефлексії постімпресіонізму в інтерпретаціях Т. Н. Яблон-
ської. Митець і музей: шляхи взаємодії : зб. матеріалів наук. конф. (Одеса, 
25–27 квіт. 2013 р.). Одеса, 2013. С. 94–95.

41. Павельчук І. А. Наслідування концептів постімпресіонізму в краєвидах 
Гаврила Глюка. Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культур-
ного самовираження в умовах глобалізації : XІ Культурологічні читання 
пам’яті Володимира Подкопаєва : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Київ, 28–29 трав. 2013 р.) / НАКККіМ. Київ, 2013. С. 122–125.

42. Павельчук І. А. Образи-архетипи українського традиційного мистецтва у 
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дискурсі постімпресіоністичних експериментів олійного живопису другої 
половини XX століття. Візуальність в українській культурі: статус, дина-
міка, контексти : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 9–10 
жовт. 2013 р.). Черкаси : Брама-Україна, 2013. С. 109–111.

43. Павельчук І. А. Традиції народної художньої культури в зразках україн-
ського образотворчого мистецтва другої половини XX століття в контексті 
постімпресіоністичного дискурсу. Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скура-
тівського : зб. наук. пр. / НАКККіМ (Київ, 24–25 жовт. 2013 р.). Київ, 2013. 
С. 259–261.

44. Павельчук И. А. Символические аспекты цвета при разработке женских 
архетипов в практике Т. Яблонской 1960–1980-х гг. Традыцыі і сучасны стан 
культуры і мастацтва : матеріалы Міжнар. навук. канф. (Мінськ, 28–29 
лістапада 2013 г.) : у 2 ч. / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мови і 
літературы НАН Беларусі. Мінск : Права і эканоміка, 2014. Ч. 1. С. 170–173.

45. Павельчук І. А. Культурно-мистецькі практики в контексті постімпресіоніс-
тичного дискурсу на території України другої половини XX століття. Мис-
тецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI століття : 
зб. матеріалів III Всеукр. наук.-прак. конф. (Мукачеве, 13–14 берез. 2014 р.) 
/ МДУ. Мукачеве, 2014. С. 103–106.

46. Павельчук І. А. Інспірації імпресіонізму в практиці Олекси Шатківського 
в період Варшавського навчання 1931–1939-х років. Культурно-мистецьке 
середовище: творчість та технології : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-
творч. конф. (Київ, 9 квіт. 2014 р.) / НАКККіМ. Київ, 2014. С. 45–47.

47. Павельчук І. А. Імпульс пасіонарності як чинник художньої метафори (до 
проблем «народності» живопису Олекси Шатківського 1960–1970 рр.). Куль-
турно-мистецька освіта як складова художнього простору XXI століття 
: зб. матеріалів Третьої міжнар. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 
19–30 квітня 2014 р. Київ : НАКККіМ, 2014. С. 71–74.

48. Павельчук І. А. Тематичний репертуар стилю модерн у практиці українських 
наступників постімпресіонізму. Мистецька освіта в культурному просторі 
України XXI століття : матеріали IV Міжнар. наук.-творч. конф. (Київ – 
Одеса, 28–30 квіт. 2015 р.) / НАКККіМ. Київ, 2015. С. 171–173.
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49. Павельчук І. А. Французький постімпресіонізм в контексті соціокультурних 
перетворень 1870–1880-х років. Проблеми культурної ідентичності в акту-
альному мистецтві та музейній практиці : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. (Одеса, 14–16 верес. 2016 р.). Одеса, 2016. С. 49–50.

50. Павельчук І. А. Світоглядні категорії епохи модерн у практиці французьких 
постімпресіоністів 1880–1900-х рр. (до питань асиміляції постімпресіонізму 
в мистецтві України ХХ – ХХІ ст.). Глобальні виклики педагогічної освіти в 
університетському просторі : матеріали III Міжнар. конгресу (Одеса, 18–21 
трав. 2017 р.) / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса : 
Гельветика, 2017. С. 366, 664.

51. Павельчук І. А. Витоки народної тематики у творчості Ф. Кричевського (до 
проблем поширення постімпресіонізму в образотворчому мистецтві України 
ХХ ст.). «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мисте-
цтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мис-
тецтвознавства: виклики XXI століття» : матеріали Міжнар. наук.-метод. 
конф. проф.-викл. складу і молодих учених в рамках ІХ Міжнарод. форуму 
«Дизайн-освіта 2017», Харків, 9–12 жовт. 2017 р. / ХДАДМ. Харків, 2017. С. 
265–267.

52. Павельчук І. А. Рефлексії символізму в жіночому портреті О. Мурашка. 
Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність : зб. мате-
ріалів Міжнар. наук.-творч. конф. (Київ, 20–21 лист. 2018 р.) / НАКККіМ. 
Київ, 2018. С. 142–144.

53. Павельчук І. А. Досвід постімпресіонізму в практиці Олександра Мурашка. 
Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку 
: матеріали Міжнар. наук. конф. (Харків, 22–23 листоп. 2018 р.) / ХДАК. 
Харків, 2018. С. 31–33.

54. Павельчук І. А. Українське килимарство як джерело етнічних традицій в 
художній та педагогічній діяльності Федора Кричевського (до проблем 
асиміляції постімпресіонізму в мистецтві України XX – XXI століть). Мис-
тецька освіта: методологія, теорія, практика : зб. наук. пр. / КДІДПМіД 
ім. М. Бойчука. Київ, 2019. Вип. 1. С. 364–376.

55. Павельчук І. А. Взірець японізму в українському модерні: «Жінка в кімоно» 
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(1910) Олекси Новаківського. Мистецька культура: історія, теорія, мето-
дологія : тези доповідей VII Міжнар. наук. конф. (Львів, 30 верес. 2019 р.) 
/ НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних 
мистецьких ресурсів. Львів, 2019. С. 30–32.

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації:
56. Павельчук І. А. Методологічна основа курсу практичних завдань з «Кольо-

рознавства» для студентів 1 курсу напряму 6.020207 «Дизайн». Вісник 
ХДАДМ. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. Харків, 2011. № 6. С. 39–42.

57. Павельчук І. А. Теоретичні аспекти дисципліни «Кольорознавство» для 
студентів I курсу напряму 6.020207 «Дизайн». Мистецька освіта в європей-
ському соціокультурному просторі ХХІ століття : зб. матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. (Мукачеве, 22–23 берез. 2012 р.) / МДУ. Мукачеве, 2012. 
С. 61–64.

58. Павельчук І. А. Біонічна навчальна практика : методичні рекомендації для 
студентів I курсу ОКР «Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму 
підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Промисловий дизайн»/ уклад. 
І.А. Павельчук. Київ : Вид. центр НАКККіМ, 2013. 32 с.

59. Павельчук І. А. Кольорознавство : метод. реком. для студентів галузі знань 
0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» 
/ Херсон. держ. ун-т, ф-т культури і мистецтв, каф. образотв. мистецтва і 
дизайну. Херсон, 2013. 40 с.

60. Павельчук І. А. Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу «Кольо-
рознавство» для студентів денної форми навчання напряму 0202 «Мисте-
цтво», спеціальності 6.020207 «Дизайн». Київ : Вид. центр НАКККіМ, 2013. 
52 с.

61. Павельчук І. А. Досвід синтетичного творення постімпресіонізму в без-
предметних експериментах вітчизняних митців 1980–2000-х років. Художні 
моделі абстрактного живопису в Україні, 1980–2000. Епістемологія креації. 
Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. С. 41–79.

62. Павельчук І. А. Колір. Енциклопедія сучасної України / Ін-т енциклопедич-
них досліджень НАН України. Київ, 2014. Т. 14 : Кол–Кос. С. 55–56.
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63. Павельчук І. А. Колорит. Енциклопедія сучасної України / Ін-т енциклопе-
дичних досліджень НАН України. Київ, 2014. Т. 14 : Кол–Кос. С. 109–110.

64. Павельчук І. А. «Благовіщення» (1909) Олександра Мурашка: пророцтва 
українського символізму. Образотворче мистецтво. 2018. № 3. С. 64.

65. Павельчук І. А. Сюжет «Розквітла яблуня» Івана Северина. Образотворче 
мистецтво. 2018. №4. С. 52–55.

Конференції, книжкові виставки-ярмарки, на яких апробовано і впрова-
джено результати дослідження:
1.  Міжнародна наукова конференція «Музеї та галереї в міській культурі: 

історія та сучасність». Одеса, Одеський національний політехнічний уні-
верситет, 19–21 квітня 2011. Тема доповіді: Реновації постімпресіонізму в 
українському мистецтві другої половини XX століття.

2.  Науковий круглий стіл «Культурний шок постмодерну та українські реалії 
мистецького буття», Київ, Інститут культурології НАМ України, 26 травня 
2011. Тема доповіді: Парадокси постімпресіонізму: постімпресіонізм в 
Україні XX – XXI ст. Історичний атавізм чи ідеалістична скерованість наці-
онального менталітету.

3.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурна політика у кон-
тексті полікультурного світу». Київ, Державна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, 29–30 вересня 2011. Тема доповіді: Європейська тради-
ція кінця XIX століття у просторі сучасного українського мистецтва.

4.  Міжнародна науково-теоретична конференція «Діалог культур: дослідження, 
практики, виклики». Київ, Національна академія керівних кадрів культури 
і мистецтв, 3–5 жовтня 2011. Тема доповіді: Діалог культурних традицій: 
рефлексії європейського мистецтва у реноваціях українського постімпресіо-
нізму XX ст.

5.  Наукова конференція «Четверті читання пам’яті М. Ф. Біляшівського». Київ, 
Національний художній музей України, 27–28 жовтня 2011. Тема доповіді: 
Тенденції постімпресіонізму в практиці Закарпатської школи.

6.  VI Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2011». Харків, Харківська державна 
академія дизайну і мистецтв, 30 жовтня – 4 листопада 2011. Тема доповіді: 
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Методологічна основа курсу практичних завдань з «Кольорознавства» для 
студентів 1 курсу напряму 6.020207 «Дизайн».

7.  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан 
культуры і мастацтваў». Мінск, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. 
Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы, 10–11 
лістападада 2011. Тема доклада: Традиции постимпрессионизма в искусстве 
Украины XX – XXI вв.

8.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в європей-
ському соціокультурному просторі ХХІ століття». Мукачеве, Мукачівський 
державний університет, 22 – 23 березня 2012. Тема доповіді: Теоретичні 
аспекти дисципліни «Кольорознавство» для студентів 1 курсу напряму 
6.02027 «Дизайн». 

9.  IV Всеукраїнська наукова конференція «Вайнгортівські читання». Полтава, 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 
30–31 березня 2012. Тема доповіді: Традиції постімпресіонізму в творчості 
Романа Сельського.

10. Міжнародна наукова конференція «Дискурс тіла в європейській культурі». 
Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 10–11 квітня 
2012. Тема доповіді: Авторські концепти тілесності в практиці постімпресі-
онізму межі XIX – XX ст.

11.  Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 
аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-етична платформа мистецтва: від 
творчої волі до творчого відкриття». Львів, Львівська національна академія 
мистецтв, 19 квітня 2012. Тема доповіді: Мистецькі ідеалізації в практиці 
закарпатського постімпресіонізму XX ст.

12.  Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація освіти і культура: 
традиції та сучасність». Київ, Національна академія керівних кадрів куль-
тури і мистецтв, 2–3 травня 2012. Тема доповіді: Європейські тенденції межі 
XIX – XX століть в контексті діалогу культур Україна–Польща.

13.  Міжнародна науково-теоретична конференція «Інституційні засади культу-
ротворення: історія та сучасність». Київ, Інститут культурології Національ-
ної академії мистецтв України, 11–12 травня 2012. Тема доповіді: Інспірації 
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постімпресіонізму в Україні як рецидив діахронічності українського мисте-
цтва.

14.  III Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур: Україна – 
Греція». Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 
20–21 вересня 2012. Тема доповіді: Античне світобачення «ідеального» в 
інспіраціях українського постімпресіонізму XX ст.

15.  Науково-практична конференція «Бойчуківські читання». Київ, Київський 
державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 
М. Бойчука, 1 листопада 2012. Тема доповіді: Тенденції постімпресіонізму у 
творчості Е. Контратовича.

16.  Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Діалог культур у просторі 
полікультурного світу». Київ, Національна академія керівних кадрів куль-
тури і мистецтв, Інститут культурології НАМ України, 09–10 листопада 
2012. Тема доповіді: Культурологічна рефлексія сучасного образотворчого 
мистецтва: інспірації постімпресіонізму в Україні XX – XXI століть.

17.  Международная научно-практическая конференция «Философия информа-
ции и коммуникаций: Университет и музей в электронном пространстве». 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 
философский факультет, Санкт-Петербургское философское общество, 
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 
17 ноября 2012. Тема доклада: Рефлексии полипарадигмальности постым-
прессионизма в инспирацмях украинской живописи XX – XXI вв. (инфор-
мативно-аналитический обзор).

18.  Наукова конференція «Творчі засади української академії мистецтва: тради-
ції та сучасність», присвяченої 95-річчю заснування Національної Академії 
образотворчого мистецтва і архітектури. Київ, НАОМА, 18 грудня 2012. 
Тема доповіді: Постімпресіоністичний експеримент Тетяни Яблонської в 
період 1962–1968-х років.

19.  Міжнародна науково-творча конференція «Трансформаційні процеси в освіті 
і культурі». Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 
24–25 квітня 2013. Тема доповіді: Прикмети постімпресіонізму в мистецькій 
практиці Володимира Патика.
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20.  Міжнародная навуковая канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры 
і мастацтваў». Мінск, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Цэнтр дасле-
даванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, 25–26 красавіка 2013. 
Тема доклада: Традиции постимпрессионизма в украинском пейзаже второй 
половины XX в.

21.  Наукова конференція «Митець і музей: шляхи взаємодії». Одеса, Одеський 
національний політехнічний університет, Музей сучасного мистецтва Одеси, 
25–27 квітня 2013. Тема доповіді: Рефлексії постімпресіонізму в інтерпрета-
ціях Т.Н. Яблонської.

22.  Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 
аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Мистецтво та епоха: культурно-історичний, 
ідейний і практичний аспекти», Львів, Львівська національна академія 
мистецтв, 23 травня 2013. Тема доповіді: Портретний живопис Володимира 
Патика 1960–1980-х рр.

23.  Міжнародна науково-практична конференція «XI Культурологічні читання 
пам’яті Володимира Подкопаєва “Взаємодія культур і збереження розмаїття 
форм культурного самовираження в умовах глобалізації”». Київ, Український 
центр культурних досліджень, Національна історична бібліотека України, 
28–29 травня 2013. Тема доповіді: Наслідування концептів постімпресіо-
нізму в краєвидах Гаврила Глюка.

24.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Візуальність в україн-
ській культурі: статус, динаміка, контексти». Черкаси–Канів, Черкаський 
національний університет імені Б. Хмельницького, 9–10 жовтня 2013. Тема 
доповіді: Образи-архетипи українського традиційного мистецтва у дискурсі 
постімпресіоністичних експериментів олійного живопису другої половини 
XX століття.

25.  VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Народознавчі студії 
пам’яті В. Т. Скуратівського». Київ, Український центр культурних дослі-
джень, 24–25 жовтня 2013. Тема доповіді: Традиції народної художньої 
культури в зразках українського образотворчого мистецтва другої половини 
XX століття в контексті постімпресіоністичного дискурсу.

26.  Международная научно-практическая конференция «Традиции и современ-
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ное состояние культуры и искусств». Минск, Национальная академия наук 
Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси, 28–29 ноября 2013. Текст доклада: Символические аспекты 
цвета при разработке женских архетипов в практике Т. Яблонской 1960-
1980-х гг.

27.  III Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в 
європейському соціокультурному просторі ХХІ століття». Мукачеве, Мука-
чівський державний університет, 13–14 березня 2014. Тема доповіді: Куль-
турно-мистецькі практики в контексті постімпресіоністичного дискурсу на 
території України другої половини XX століття. 

28. VII Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середо-
вище: творчість та технології». Київ, Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, 9 квітня 2014. Тема доповіді: Інспірації імпресіонізму в 
практиці Олекси Шатківського в період варшавського навчання 1931–1939-х 
років. 

29.  III Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецька освіта 
як складова художнього простору XXI століття». Київ – Одеса – Варшава, 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 29–30 квітня 
2014. Тема доповіді: Імпульс пасіонарності як чинник художньої метафори 
(До проблем «народності» живопису Шатківського 1960–1970).

30.  IV Міжнародна науково-творча конференція «Мистецька освіта в культур-
ному просторі України XXI століття. Київ – Одеса, Одеська національна 
музична академія імені А. В. Нежданової, Тайшанський університет, Інститут 
культурології НАМУ, 28–30 квітня 2014. Тема доповіді: Тематичний репер-
туар стилю модерн у практиці українських наступників постімпресіонізму.

31.  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми культурної іден-
тичності в актуальному мистецтві та музейній практиці». Одеса, Одеський 
національний політехнічний університет, 14–16 вересня 2016. Тема доповіді: 
Французький постімпресіонізм в контексті соціокультурних перетворень 
1870–1880-х років.

32.  III Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в універси-
тетському просторі». Одеса, Південноукраїнський національний педагогіч-
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ний університет імені К. Д. Ушинського, 18–21 травня 2017. Тема доповіді: 
Світоглядні категорії епохи модерн у практиці французьких постімпресіо-
ністів 1880–1900-х рр. (до питань асиміляції постімпресіонізму в мистецтві 
України XX – XXI ст. 

33.  IX Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2017». Харків, Харківська державна 
академія дизайну і мистецтв, 09–12 жовтня 2017. Тема доповіді: Витоки 
народної тематики у творчості Ф. Кричевського (до проблем поширення 
постімпресіонізму в образотворчому мистецтві України XX ст.

34.  VII Міжнародна науково-творча конференція. Київ, Національна академія 
керівних кадрів культури і мистецтв, 20–21 листопада 2018. Тема доповіді: 
Рефлексії символізму в жіночому портреті О. Мурашка.

35.  Міжнародна науково-практична конференція «Культурологія та соціальні 
комунікації: інноваційні стратегії розвитку». Харків, Харківська державна 
академія культури, 22–23 листопада 2018. Тема доповіді: Досвід постімпре-
сіонізму в практиці Олександра Мурашка.

36.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Художні практики початку 
XXI століття: новації, тенденції, перспективи». Київ, КДАДПМіД імені 
М. Бойчука, 22 листопада 2018. Тема доповіді: Українське килимарство як 
джерело етнічних традицій в художній та педагогічній діяльності Федора 
Кричевського (до проблем асиміляції постімпресіонізму в мистецтві України 
XX – XXI століть.

37.  International conference «Collections – Encounters – Inspirations. Reception of 
Japanese art and crafts in Central and Eastern Europe before the establishment 
of diplomatic contacts between Poland and Japan in 1919». Krakow, National 
Museum in Krakow, 27–29 June 2019. Topic: Reflections on Japonism in the 
Practice of Ukrainian Colourists of the Art Nouveau Period. 

38. VII Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, 
методологія». Львів, ЛННБУ імені В. Стефаника, 30 вересня 2019. Тема 
докладу: Взірець японізму в українському модерні: «Жінка в кімоно» (1910) 
Олекси Новаківського. 

39.  Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мисте-
цтвознавства та культурології». Київ, Інститут проблем сучасного мистецтва 
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НАМУ, 06–07 листопада 2019. Тема доповіді: Краєвид-враження «Яблуня в 
квіту» (1930-ті) М. Бурачека в контексті адаптації образотворчих тенденцій 
молодопольського японізму в жанрі катьо-га (kacho-ga).

Презентації та обговорення монографій І. Павельчук відбулися на міжна-
родних та всеукраїнських книжкових виставках-ярмарках:
40.  XX Форум видавців у Львові, Львів, Палац Мистецтв, 10.09.2013–15.09.2013.
41.  IV Міжнародний форум «Книжковий Арсенал», Київ, 09.04.2014–13.04.2014.
42.  XXІ Форум видавців у Львові, Львів, Палац Мистецтв, 10.09.2014–14.09.2014.
43. V Міжнародний форум «Книжковий Арсенал», Київ, 22.04.2015–26.04.2015.
44.  XXІІ Форум видавців у Львові, Львів, Палац Мистецтв, 09.09.2015–

13.09.2015.
45. VІ Міжнародний форум «Книжковий Арсенал», Київ, 20.04.2016–24.04.2016.
46. VII Міжнародний Варшавський книжковий ярмарок (Warszawskie Targi 

Książki), Варшава, PGE Narodowy, 19–22 травня, 2016. 
47.  XXІІІ Форум видавців у Львові, Львів, Палац Мистецтв, 15.09.2016–

18.09.2016.
48.  XXV Варшавська виставка-ярмарка історичної книги (XXV Targi Książki 

Historycznej w Warszawie), Варшава, Королівський палац, 24.11.2016–
27.11.2016.

49.  XI Київський весняний книжковий ярмарок «Книжковий Медвін», Київ, 
Стадіон НСК «Олімпійський», 24.03–26.03.2017. 

50.  VІІ Міжнародний форум «Книжковий Арсенал», Київ, 17.05.2017–21.05.2017.
51.  XXІV Форум видавців у Львові, Львів, Палац Мистецтв, 13.09.2017–

17.09.2017.
52.  VІІІ Міжнародний форум «Книжковий Арсенал», Київ, 30.05.2018–

03.06.2018.
53.  XXV Форум видавців у Львові (25 Book Forum Lviv), Львів, Палац Мистецтв, 

19.09.2018–23.09.2018.
54.  ІХ Міжнародний форум «Книжковий Арсенал», Київ, 22.05.2019–26.05.2019.
55.  XXVІ Форум видавців у Львові (26 Book Forum Lviv), Львів, Палац Мис-

тецтв, 18.09.2019–22.09.2019.
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Матеріали дослідження стали науковим підґрунтям для лекційних та прак-
тичних курсів: «Біонічна навчальна практика» (I курс ОКР «Бакалавр» галузі 
знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації 
«Промисловий дизайн»); «Кольорознавство» (I курс ОКР «Бакалавр» галузі знань 
0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020205); «Образотворче мистецтво» та 
«Кольорознавство» (I-IV курсів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво», 
спеціальності 6.020207 «Дизайн»; «Основи композиції та кольорознавства (за 
видами дизайну)» (I курс ОР «Бакалавр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 
спеціальність 022 Дизайн).
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