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ABSTRACTION OF DAILY LIFE AS  
THE BASIS OF THE TEXTUAL INTEGRATION:  

THE EXPERIENCE OF IVAN KOCHERHA 

Ihor Yudkin-Ripun 

УДК  821.161.2-2.09Koch

Оповідна стратегія у драмах І. Кочерги сповна використовує можливості абстрактного тлумачення по-
бутових деталей у театрі. Перехід до абстрактних уявлень дозволяє віддалятися від реалій сьогодення й 
убачати в драматичних конфліктах узагальнений сенс. Мотивація вчинків у площині цих уявлень визначає 
цілісність твору.   

Ключові слова: метамова, метасуб’єкт, сюжет, дійова особа, персоніфікація, ідеал, конфлікт, мотив.  

Повествовательная стратегия в драмах И. Кочерги полной мерой использует возможности абстрактного 
толкования бытовых деталей в театре. Переход к абстрактным представлениям позволяет отдаляться от ре-
алий современности и усматривать в драматических конфликтах обобщенный смысл. Мотивация поступков 
в плоскости этих представлений определяет целостность произведения. 

Ключевые слова: метаязык, метасубъект, сюжет, действующее лицо, персонификация, идеал,  
конфликт, мотив.

The narrative strategy in I. Kocherha’s dramas uses perfectly the opportunities of the abstract interpretation of 
customary details peculiar for theatre. The transition to abstract notions enables making a distance towards the 
reality of current life and to conceive dramatic conflicts in generalized meaning. The motivation of the deeds within 
the space of these notions determines textual integration.   

Keywords: metalanguage, metasubject, plot, dramatis personae, personification, ideal, conflict, motif.

It has been already ten years ago when 
T. Sverbilova has attracted attention to 
the paradoxical state of the researches 
of I. Kocherha’s legacy. The playwright is 
appreciated chiefly as the author of historical 
plays («The Fairy Lady of Bitter Almonds», 
«The Diamond’s Millstone», «The Marriage 
of the Candle», «Yaroslav the Wise», «The 
Prophet» and the stylized miracle «Marcus 
in Hell»). At the same time his customary 
and «problematic» pieces remain beyond 
the attention of the researchers and seem to 
remain underestimated. Meanwhile the similar 
verdict is repeated without sufficient grounds: 
«Духом мелодрами пройняті абсолютно 
всі його п’єси, які лише за непорозумінням 
вважаються психологічними драмами» 
(Absolutely all his pieces are imbued with the 
melodramatic spirit, and they are regarded 
as psychological dramas only due to their 
misunderstanding) [7, p. 21]. Such statement 
seems to simplify the real narrative strategy of 

the playwright and subsequently needs to be 
reconsidered. 

It would be suitable to remind that at least 
three plays dealing with the contemporary 
topics were forbidden between 1927 and 
1940 years. With «Nature and Culture» (1927) 
the author had been blamed of sympathy for 
the great farmers (the so called «kurkuli»), 
and it was regarded as unpardonable fault 
(reported in the letter of V. Vasylko to the writer 
[5, p. 74]). «The Masters of Time» (1930–1933) 
with the primary title «The Watchmaker and a 
Hen» was forbidden while it had been sharply 
criticized by the contemporary communist 
leader I. Kulyk [5, p. 139]. Then the play was 
anonymously represented at the competition 
and won the award that enabled the removal 
of the prohibition. «The Choice» (1938) had 
been primarily supported by M. Rylski (1939) 
but after three performances it was excluded 
from the plays recommended to be staged  
[5, p. 178]. 
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The very story of the prohibitions shows the 
discrepancies existent between I. Kocherha’s 
intentions and the demands of the contemporary 
power. It attests also the existence of «Aesopian 
language» that deserves and needs special 
analysis. It is apt to compare the author’s 
attitude with that of M. Rylski who has mastered 
the ways of applying multidimensional score 
of voices and of verbal disguises in lyrics (in 
particular with citing different stylistic quotations) 
[11]. In difference to the poet the opportunities 
of a playwright are of other kind; therefore the 
approach must be corrected. It goes about very 
deeply concealed attitude that must be explored 
with special devices. That I. Kocherha’s position 
was very personal and autonomous could be 
proved with his utterance written in 1939 in 
regard to dramatic essence: «Основою драми 
за Арістотелем є дія. Ця дія повинна <…> 
прагнути до якоїсь мети <…> Проте 
ніякої драми не буде, коли ця дія <…> легко 
і щасливо до цієї мети доходить. Драма 
виникає лише тоді, коли ця дія, це прагнення 
натрапляє на перешкоди» («According to 
Aristotle it is action that is the basis of drama. This 
action must strive for some goal. But there won’t 
be any drama if this action, this desire achieves 
its goal easily and happily. Drama arises only 
when this action, this desire dashes against the 
obstacles»), therefore «…твір може мати 
прекрасний сюжет <…> але, якщо в ньому 
немає конфлікту – це не п’єса» («a work can 
have a nice plot, but it won’t be a play if there 
lacks a conflict») [4, p. 69]. To evaluate the risky 
meaningfulness of this statement it must be 
taken into account that it was the year when the 
doctrine of the so called «lack of conflicts» was 
proclaimed, so that I. Kocherha’s words bear 
the verve of protest.  

To disclose the latent intentions in a scenic 
work the special textual analytic devices would 
become useful. In particular one should take 
into consideration the opportunities for latent 
conflicts’ representation that dramatic text 
provides. It goes about the heterogeneity and 
the integration of dialogical text connected 
with the dramatic phantom of action and the 
intentional conflict. The general scheme of 
dramatic action (as it has been elaborated in 
the treatises of script-makers from G. Freitag 
to J. Lawson with their indispensable scenes 

and the overcoming of obstacles as the 
rhetorical confutation that’s the refutation of 
objections) presupposes the development of 
predicative hierarchy. Therefore predicative 
abstractions mark necessarily the structure of 
indispensable scenes. The entirety of action 
can’t be represented without predicative 
abstraction. The effectiveness of such 
approach has been demonstrated in the 
researches of I. Franko’s prosaic works [13]. It 
is the metasystem of abstractions that needs to 
be taken into consideration in a dramatic work 
as the necessary premise of textual integration. 
The dialogue presupposes the existence of 
arbiter together with partners and therefore 
the interpersonal prerequisites that are of 
abstract and generalized nature, otherwise 
the communion would become impossible. 
In particular it is the motivation of deeds that 
refers to abstract presupposition as the norms 
to be fulfilled. Then the so called spontaneous 
event looks like a miraculous phenomenon 
and refers to the power of wonder or fate. 
Adventures can be regarded as a kind of fairy 
tales’ wonders. 

Predicative abstractions (represented in 
particular with the plot schemes) in its turn 
do not exist autonomously; they presuppose 
subjects as the condition of their existence. 
Meanwhile dramatis persona as a participant 
of action can’t appear other than the carrier 
of abstract features exerting special functions 
within the whole. In this respect it represents 
the implicit abstraction derived from the 
existent predicates. In particular in linguistics 
one regards the so called «metasubject» in 
the manner of the phenomenological reduction 
as the residuum of textual part that is not 
included in the predicative part [2, p. 87]. Such 
«metasubject» refers to the presupposed 
prototypes [2, p. 113] that represent abstract 
images. One can easily recognize here the 
concept of ideal as it has been suggested by 
I. Kant in the treatise «The Critics of the Faculty 
of Judgement». In opposite to predicates 
the abstraction of subject consists in its 
identification (in particular as the identification 
with a class of names or with a role of person) 
as the act of appertaining to a certain type. For 
instance a personal noun indicates together 
with the reference to a person the indication of 

ІМ
ФЕ

<…> Проте 

ІМ
ФЕ

<…> Проте 
<…> легко 

ІМ
ФЕ<…> легко 

і щасливо до цієї мети доходить. Драма 

ІМ
ФЕі щасливо до цієї мети доходить. Драма 

виникає лише тоді, коли ця дія, це прагнення 

ІМ
ФЕвиникає лише тоді, коли ця дія, це прагнення 

According

ІМ
ФЕAccording to

ІМ
ФЕto

basis

ІМ
ФЕbasis of

ІМ
ФЕofdrama

ІМ
ФЕdrama. 

ІМ
ФЕ. This

ІМ
ФЕThis

goal

ІМ
ФЕgoal. 

ІМ
ФЕ. But

ІМ
ФЕBut there

ІМ
ФЕthere won’t 

ІМ
ФЕwon’t 

, 

ІМ
ФЕ, this

ІМ
ФЕthis desire

ІМ
ФЕdesire achieves

ІМ
ФЕachieves

happily

ІМ
ФЕhappily.

ІМ
ФЕ. Drama arises only 

ІМ
ФЕ Drama arises only 

when this action, this desire dashes against the 

ІМ
ФЕ

when this action, this desire dashes against the 
therefore

ІМ
ФЕ

therefore «…

ІМ
ФЕ

 «…твір може мати 

ІМ
ФЕ

твір може мати 
прекрасний сюжет ІМ

ФЕ
прекрасний сюжет < ІМ

ФЕ
<…ІМ
ФЕ

…>ІМ
ФЕ

> але, якщо в ньому ІМ
ФЕ

 але, якщо в ньому 
немає конфлікту ІМ

ФЕ
немає конфлікту – це не п’єсаІМ

ФЕ
– це не п’єса» («ІМ
ФЕ

» («aІМ
ФЕ

a work can ІМ
ФЕ

work can 
have a nice plot, but it won’t be a play if there ІМ

ФЕ
have a nice plot, but it won’t be a play if there 

») [ ІМ
ФЕ

») [4, p. ІМ
ФЕ

4, p. 69]ІМ
ФЕ

69].ІМ
ФЕ

. To evaluate the risky ІМ
ФЕ

To evaluate the risky 
meaningfulness of this statement it must be ІМ

ФЕ
meaningfulness of this statement it must be 
taken into account that it was the year when the ІМ

ФЕ
taken into account that it was the year when the 
doctrine of the so called «lack of conflicts» was ІМ

ФЕ
doctrine of the so called «lack of conflicts» was 

Kocherha’s words ІМ
ФЕ

Kocherha’s words 

as the necessary premise of textual integration. 

ІМ
ФЕ

as the necessary premise of textual integration. 
The dialogue presupposes the existence of 

ІМ
ФЕ

The dialogue presupposes the existence of 
arbiter together with partners and therefore 

ІМ
ФЕ

arbiter together with partners and therefore 
the interpersonal prerequisites that are of 

ІМ
ФЕ

the interpersonal prerequisites that are of 
abstract and generalized nature, otherwise 

ІМ
ФЕ

abstract and generalized nature, otherwise 
the communion would become impossible. 

ІМ
ФЕ

the communion would become impossible. 
In particular it is the motivation of deeds that 

ІМ
ФЕ

In particular it is the motivation of deeds that 
refers to abstract presupposition as the norms 

ІМ
ФЕ

refers to abstract presupposition as the norms 
to be fulfilled. Then the so called spontaneous 

ІМ
ФЕto be fulfilled. Then the so called spontaneous 

event looks like a miraculous phenomenon 

ІМ
ФЕevent looks like a miraculous phenomenon 

and refers to the power of wonder or fate. 

ІМ
ФЕand refers to the power of wonder or fate. 

Adventures can be regarded as a kind of fairy 

ІМ
ФЕAdventures can be regarded as a kind of fairy 

tales’ wonders. 

ІМ
ФЕtales’ wonders. 

Predicative abstractions (represented in 

ІМ
ФЕPredicative abstractions (represented in 

particular with the plot schemes) in its turn 

ІМ
ФЕparticular with the plot schemes) in its turn 

do not exist autonomously; they presuppose 

ІМ
ФЕdo not exist autonomously; they presuppose 

subjects as the condition of their existence. 

ІМ
ФЕ

subjects as the condition of their existence. 

http://www.etnolog.org.ua



9

IHOR YUDKIN-RIPUN. ABSTRACTION OF DAILY LIFE AS THE BASIS OF THE TESTUAL INTEGRATION...

the class, feminine or masculine, this person 
belongs to. 

Meanwhile if predicate designates the 
abstraction immediately subjects only 
presuppose implications that would refer to the 
abstract classes. This subjective identification 
is the necessary implication of the designation 
and not the designation itself. It is of derivative 
nature determined with the preceding 
predication. Subjective perspective brings into 
play the whole classificatory schemes that 
appear as the necessary implications. Within 
the dramatic text it is already the mask that 
promotes such implicit subjective abstraction 
derived from the primary predicative abstraction 
of plot. The function (and the respective role) 
within the situation can by no means coincide 
with the character of the dramatis person 
neither exhaust it. Therefore the distinction 
between role and character is always to be 
aware of with the ensuing consequences 
for the abstractedness produced at stage. 
A character produces one’s own satellite 
of abstraction (as of a certain role, mask or 
function within the action) that can be seen 
in reference to the situation. Vice versa the 
implicit abstractions arising from functional load 
are to be personified and can be represented 
with the text of role or a series of cues that is 
unrealizable without the whole dramatic text. 
Personality gives also the abstraction of higher 
order due to its integration, as the consequence 
of its entirety. Moreover the protagonist bears 
the reasons for the whole textual integration 
and subsequently becomes the carrier of the 
respective abstraction necessary for the unity.

Thus a particular duplicity of dramatic 
subject appears where the explicit integrity 
of personal character presupposes also the 
existence of implicit abstraction of scenic 
mask with its intentions that refers to a 
generalized type. This constant opportunity 
of implicit abstraction provides wide space for 
semantic interplay that is obvious in scenic 
cues. As far as these cues are quotations, they 
bear both literal sense and that depending 
upon the intentions of the dramatis persona 
which are of abstract nature and render the 
implicit ideal. Then the existence of the two 
kinds of abstractions within a dramatic work 
is to be taken into account. One builds up 

the abstractions of situations (plots) founded 
upon the hierarchy of predicates and the 
abstractions of subjects (dramatis personae). 

Such approach enables tracing the 
transformation of characteristic details into 
symbols through metonymy as the device most 
apt for stage. It was already Ya. Mamontov who 
pointed to the special importance of metonymy 
in drama the reasons being the significance of 
action and of deeds with real things: «Щодо 
метонімій, то вони <…> мають речовий 
або причинний зв’язок з тими поняттями, 
до яких стосуються <…> Можна сказати, 
що виразність та образність драматичної 
мови будується переважно на метоніміях» 
(«As to the metonymies they have substantial 
or causal connections with the notions they 
concern. The expressiveness and imagery of 
scenic speech can be said to be founded chiefly 
upon metonymies») [6, p. 174]. According to 
V. Vasylko it is the detail that becomes the source 
for metonymy: «Вдала деталь завжди дає <…> 
матеріал для домислювання» («A lucky 
detail always gives stuff for supplementing with 
reconsideration») [1, p. 174]. These statements 
of I. Kocherha’s contemporaries can be aptly 
supported with the works of the playwright 
where the details become impetuses for their 
reconsideration and supplements with implicit 
abstract images that build up a free space for 
artistic thought.   

 «Nature and Culture» (1927) can astonish 
with its seeming incoherence: the protagonist 
Mokryna divorces her husband Kucheryavy 
who turns to be a scoundrel and slanderer, 
meanwhile the man whom she supposed to 
be her bridegroom turns to fall in love with her 
daughter and confesses her about it. It results 
in unexpected and spontaneous transition from 
anger to joy and ends with triumphant banquet 
of reconciliation where she blesses the newly 
married couple. Such spontaneity comes back 
still to T. Shevchenko’s «Nazar Stodola» where 
the spontaneous reconciliation is enrooted still 
in the baroque dramatic principle of the so 
called donated grace as the emanation of the 
God’s will.     

Mokryna represents a natural human being 
free from the deterioration of urban life in the 
sense of Enlightenment and as such she 
inevitably becomes victim. She is an overt 

ІМ
ФЕ

до яких стосуються

ІМ
ФЕ

до яких стосуються
що виразність та образність драматичної 

ІМ
ФЕ

що виразність та образність драматичної 
мови будується переважно на метоніміях

ІМ
ФЕ

мови будується переважно на метоніміях
the

ІМ
ФЕ

the metonymies

ІМ
ФЕ

metonymies they

ІМ
ФЕ

they
causal

ІМ
ФЕ

causal connections

ІМ
ФЕ

connections with

ІМ
ФЕ

with the

ІМ
ФЕ

the
concern

ІМ
ФЕ

concern. 

ІМ
ФЕ

. 

ІМ
ФЕ

between role and character is always to be 

ІМ
ФЕ

between role and character is always to be 
aware of with the ensuing consequences 

ІМ
ФЕaware of with the ensuing consequences 

for the abstractedness produced at stage. 

ІМ
ФЕfor the abstractedness produced at stage. 

character produces one’s own satellite 

ІМ
ФЕcharacter produces one’s own satellite 

of abstraction (as of a certain role, mask or 

ІМ
ФЕof abstraction (as of a certain role, mask or 

function within the action) that can be seen 

ІМ
ФЕfunction within the action) that can be seen 

in reference to the situation. Vice versa the 

ІМ
ФЕin reference to the situation. Vice versa the 

implicit abstractions arising from functional load 

ІМ
ФЕimplicit abstractions arising from functional load 

are to be personified and can be represented 

ІМ
ФЕare to be personified and can be represented 

with the text of role or a series of cues that is 

ІМ
ФЕ

with the text of role or a series of cues that is 
unrealizable without the whole dramatic text. 

ІМ
ФЕ

unrealizable without the whole dramatic text. 
Personality gives also the abstraction of higher ІМ

ФЕ
Personality gives also the abstraction of higher 
order due to its integration, as the consequence ІМ

ФЕ
order due to its integration, as the consequence 
of its entirety. Moreover the protagonist bears ІМ

ФЕ
of its entirety. Moreover the protagonist bears 
the reasons for the whole textual integration ІМ

ФЕ
the reasons for the whole textual integration 
and subsequently becomes the carrier of the ІМ

ФЕ
and subsequently becomes the carrier of the 
respective abstraction necessary for the unity.ІМ

ФЕ
respective abstraction necessary for the unity.

Thus a particular duplicity of dramatic ІМ
ФЕ

Thus a particular duplicity of dramatic 
subject appears where the explicit integrity ІМ

ФЕ
subject appears where the explicit integrity 

The expressiveness and imagery of 

ІМ
ФЕ

The expressiveness and imagery of 
scenic speech can be said to be founded chiefly 

ІМ
ФЕ

scenic speech can be said to be founded chiefly 
upon metonymies

ІМ
ФЕ

upon metonymies») 

ІМ
ФЕ

») [6, p.

ІМ
ФЕ

[6, p.
V.

ІМ
ФЕV. Vasylko it is the detail that becomes the source 

ІМ
ФЕVasylko it is the detail that becomes the source 

for metonymy: 

ІМ
ФЕfor metonymy: «

ІМ
ФЕ«Вдала деталь завжди дає

ІМ
ФЕВдала деталь завжди дає

матеріал для домислювання

ІМ
ФЕматеріал для домислювання

detail always gives stuff for supplementing with 

ІМ
ФЕdetail always gives stuff for supplementing with 

reconsideration

ІМ
ФЕreconsideration

of I.

ІМ
ФЕof I. Kocherha’s contemporaries 

ІМ
ФЕKocherha’s contemporaries 

supported with the works of the playwright 

ІМ
ФЕsupported with the works of the playwright 

where the details become impetuses for their 

ІМ
ФЕwhere the details become impetuses for their 

reconsideration and supplements with implicit 

ІМ
ФЕ

reconsideration and supplements with implicit 
abstract images that build up a free space for 

ІМ
ФЕ

abstract images that build up a free space for 

http://www.etnolog.org.ua



10

КОНТЕКСТ

incarnation of sincerity for whom any falsehood 
remains intolerable. Therefore from the 
viewpoint of abstractedness this play is by no 
means the narration about the contradictions 
of rural and urban life only. The tragedy of the 
distortion of human soul becomes evident. 
The pretext for the divergence and further 
quarrel with the husband gives the following 
comic comparison. Mokryna: «…якого я 
бачила бугая <…> морда біленька та 
гладенька <…> мов у тебе, мій любий» 
(«…what a piece of a bull I’ve happened to 
see <…> white and smooth muzzle <…> as 
if that of thou, darling»). Husband: «Бугай 
на розплід – от моя доля!» («Bull for 
production – that’s my fate!») (act 1). This 
misunderstanding gives the first split that 
is deepened further. Mokryna’s questions 
and suspicions in regard to the husband’s 
departure for city concern the contents of his 
luggage: «Та навіщо ж ти стільки білизни 
набираєш <…> одягу?» («And why take you 
so much linen <…> clothes?»). Here linen 
becomes the metonymic designation for the 
expected divorce. The suspicion develops 
into accusation where again the motif of linen 
is repeated: «Я тобі просто обридла, тобі 
потрібні панянки в шовкових панчишках» 
(«Thou hast merely bothered with me, 
thou want ladies with silk stockings»). The 
motif of URBAN SEDUCTION here arises 
as the generalization of such metonymic 
abstractions. Finally the initial attempt to 
make a joke turns into the bitter offence and 
the disclosure of the husband’s deceit and 
ingratitude: «М.: Ти брешеш! Ти хочеш 
зовсім уїхати від мене! <…> Ти, мабуть, 
забувся, яким ти прийшов до мене. Який 
ти був голодний <…> Іди, іди від мене 
(You lie! You want to leave me at all! You 
must have forgotten what had you been when 
you come to me. How hungry were you <…> 
Go, go away from me). К.: Не турбуйся, не 
повернуся! (Don’t worry, I won’t return!)». 

In the next act that takes place in the city 
where Mokryna comes to visit her former 
husband the device of scene upon scene is 
used to show his moral degradation. One of 
the sweethearts says to him: «Неодмінно 
приходіть увечері, чоловіка не буде вдома» 
(«Come to me this evening obligatorily, my 

husband will be absent»). It refers immediately 
to the motif of ADULTERY. The heroine 
involuntarily becomes the witness of her 
husband’s treason. The decisive scene of 
the divorce at the end of the 2nd act attests 
the transition from generalities of predilection 
to the deeds of the husband that appertains 
to criminal area: «М.: Зараз же оддайте 
мені гроші! (return me my money right now). 
К.: Зараз же геть звідси! (come away right 
now). М.: І на що ж пішли ці гроші <…>  На 
гульню, на розпусту <…> щоб плювали 
тобі в очі! (And what had been paid with this 
money. It was debauchery, luxury, to spit in 
your eyes)». 

In the 3d act after the final disruption with 
the husband she is informed by her newly 
arrived friend that actually he is going to marry 
her daughter and not her. The changes of the 
attitude of the heroine come from the accusation 
of daughter to the reconciliation. «Це ти, ти, 
невдячна дитина, ти навчила його, ти 
забажала <…> веселого життя <…> так 
ось воно, значить, те золоте жниво мого 
життя, що я так чекала сьогодні <…> Але 
дорого мені коштувала ота наука» («It is 
thou, the ungrateful child, thou hast taught 
him. Thou want <…> a merry life <…> and it is 
here, I mean, this golden harvest of my life that 
I awaited so today <…> And it is high price that 
I’ve paid for this science»). Here the outlook 
of the reasonability of fate is comparable with 
the category of grace as the explanation of the 
following spontaneous decision: «земля <…>  
не може все давати і давати, не маючи 
нічого взамін, і перестала б вона родити, 
якби місто не вертало їй сил» («the earth 
can’t only give and give all over without getting 
something in return, and it would stop produce 
if the city didn’t return the forces to her»). The 
image of earth acquires here the properties of 
an ancient mythological category where the 
necessity of engendering powers (as those of 
rain) becomes the basis for the acceptance of 
urban culture. 

This statement has the outlook of a 
consolation that proves to become false in 
view of the urban moral degradation described 
in the previous act and therefore it remains 
unsubstantiated. It is already the existence and 
career of the former husband and his adherents 
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that represents the real jeopardy for such idyllic 
expectations. It becomes too obvious that the 
reconciliation remains uncertain and actually 
all suspends in indefinite state. In this respect 
the work is to compare with the prosaic works 
of S. Vasylchenko [12]. Mokryna personifies 
the abstraction of victim and reveals her 
defenselessness before the antagonist of her 
husband. The praised urban culture is ruled 
with the scoundrels as this antagonist so that 
she turns to leave unprotected before dangers. 
The ominous anxiety remains the terminal 
sentiment after the seemingly happy end.  

«The Masters of Time» (1930) deal with the 
existential situation of a human being between 
the irretrievable flow of time and the vanity of 
daily life. In a way the play can be evaluated as 
the polemics with the well known H. Wells’ «The 
Time Machine» that had been written thirty five 
years ago. The series of examinations of Lydia 
Zvantseva and her boyfriend Les’ Yurkevych 
is related, that begins (after the preliminary 
exposition in the 1st act) in the prison where 
they are captured as the spies during the 
civil war, wait for death and are occasionally 
set free due to the invasion of their forces 
(act 2). Then the episode within the peaceful 
life takes place where their attitudes turn out 
to be different: Lydia continues her heroic way 
while Les’ implores her in vain to stay with him 
(act 3). Meanwhile Lydia ends as the manager 
of a hen-farm while Les’ has married her earlier 
girlfriend and visits Lydia together with his 
child (act 4). It demonstrates tragic fate that 
dissolves in the chaos of fortuity symbolized 
with the hen-coop. 

In this respect one ought to refute the 
accusations as to the lack of compositional 
entirety. Strangely enough, such accusation 
has been supported by contemporary 
researcher for whom there takes place 
«семантична неузгодженість поняття 
часу» («the semantic incoherence of the 
concepts of time»), because the playwright 
«змішав символістський <…> час із 
реалістично-історичним часом» («the 
playwright has blended the symbolic time 
with the realistic historic time»). The author 
repeats the critical words of V. Ya. Kirpotin 
(the former manager of the literature 
department of the Central Committee of the 

communist party) accusing I. Kocherha with 
the hesitations between symbolism and 
realism: «…в останніх двох актах він,наче 
зрозумівши необхідність дати пряме, 
безумовне реалістичне відображення 
нашої дійсності, відмовився від допомоги 
символічного прийому» («in the last two acts 
after realizing the necessity to give a direct, 
immediately realistic reflection of our reality, 
he refused from the aid of symbolic device») 
[9, p. 208]. First of all it is necessary to remark 
that contraposition of symbolism and realism 
is too obsolete and incorrect. As to the play 
of I. Kocherha, the symbolic concept of time 
is here present in all episodes. In particular 
the mentioned last two acts are marked with 
deeply symbolic abstractions: the 3d act takes 
place at the railway station that symbolizes the 
divergence of the ways of the heroes; and as 
to the 4th act, the hen-coop is the old symbol 
of vanity. Besides, it is necessary to admit 
that the first act doesn’t concern the dramatic 
action immediately; it introduces only the 
dramatis personae as a kind of prologue that 
serves as a parable for the future.   

The principal conflict seems here to arise 
between Yurkevych and the person that acts 
only here and becomes further a commenter – 
the German Karfunkel, conceived as the 
incarnation of evil. It is only a detail of daily life 
that initiates this conflict: Yurkevych waits for 
the train to leave for Paris on a commission 
of the owner of hen farm Lundyshev and 
has not closed the door while entering the 
hall. Then the remarkable cues follow:. 
«Ю.: Даруйте – свіже повітря! (Sorry, it’s 
fresh air). К.: Повітрю і дурням двері завжди 
відкриті (The doors are always open for air 
and idiots)». The symbolic nature of these 
details conceived as metonymies is easily 
understandable: it goes about free space in 
opposite to the determination. Then a series 
of occasional events follows that destroys all 
plans and gives for Karfunkel a pretext for 
the conclusion: «А ваші двадцять чотири 
хвилини <…> Стережіться – ха-ха! – щоб 
в них не поналазили події, від яких ви так 
старанно ховалися» («And as to your twenty 
four minutes. Beware – ha-ha!  – so that the 
events wouldn’t creep into them that you 
kept yourself hidden so zealously before»). 
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Yurkevych meets his girlfriend Sophia who 
blames him with jealousy, then appears 
Lundyshev with the commission, and at last 
the unexpected meeting with Lydia ruins all his 
plans. The hero demonstrates hesitation. In 
particular the episode when Lundyshev brutally 
renounces the appeal for help of the miserable 
Olya Cherevko (the wife of the railway worker 
with children) makes Yurkevych to reject 
the commission, and it all is summed up in 
Karfunkel’s cue: «Ваш поїзд уже пішов, мій 
любий друже» («your train is already departed, 
my dear friend»). The time of prologue belongs 
to daily life and can be evaluated as the chaos 
of vanity resulting in the continuous hesitations 
of the hero. 

Meanwhile the next acts where the action 
begins to proceed introduce another time, the 
time of history, and it gives pretext for the retort 
to Karfunkel: «Ваш годинник розбитий» 
(«your watch is broken») (act 2). It is the time 
of history as opposed to the customary time 
that determines the conflict of this drama. 
Therefore one can trace the conflict between 
Yurkevysh and Lydia as the habitual and 
historic time that finds no solution within the 
circle of dramatic events and ends as tragedy. 
After the adventurous 2nd act, when they both 
are miraculously rescued, the necessity for the 
declaration of love fails. It is of importance that 
the motif of HEART arises that discloses the 
split between the both partners: «Ю.: …проміж 
нас тільки один суддя – серце» («there is 
only one judge between us, it is the heart»). 
«Л.: Для тебе наша любов тільки епізод, – 
а для мене вона велика радість <…> І коли 
моє серце спливає кров’ю, ти думаєш лише 
про себе» («L.: Our love is only episode 
for you, and for me it is the great joy. And 
when my heart bleeds you think only about 
yourself») (act 3). The motifs of BLOOD and 
FIRE then arise as the vestiges of the time of 
history. The hero with sorrow makes farewells 
to his sweetheart: «Ю.: Лети у свої пожежі, 
невловима жар-птице» (Yu.: Fly away to 
your fires, you elusive Firebird») (act 3). Here 
the mention of the fantastic bird becomes a 
paradoxical mediation to the future fate where 
the motif of hen-coop arises. 

The final act where Lydia becomes the 
manager of hens and with sorrow meets 

the child of her former sweetheart who has 
founded another family gives pretext for an 
eloquent self-consolation: «Л.: …яєчко – це ж 
час, запечатана потенція часу» («L.: egg is 
the time, the sealed possibility of time»). Here 
the old contestation is mentioned as to the 
priority of egg or hen. This utterance implies 
the justification of Lydia’s contemporary 
business and rejects the obvious connotations 
as to the vanity of hen-coop. Vice versa; the 
superficialities of evident facts turn out to be 
delusive: it must be meant that it is Yurkevych 
who has made the real hen-coop of his life with 
forgetting his oath with heart and returning 
to the jealous bride Sophy who appeared 
in the prologue. That is why the solution of 
the conflict remains absent as Lydia’s words 
attest: «Л.: Час – великий суддя…» («L.: Time 
is the great judge»). As to the perspectives 
of the judgments, the last word belongs 
again to Lydia: «Л.: А простір, простір 
який попереду!» («L.: And what a space is 
forward!») These words that terminate the 
play refer to the history as the force capable 
of removing the chaos of vanity. The play ends 
with question without answer, and it is time that 
must retort to this question. 

The play «If Thou go, Thou Will not Return» 
(1935, as well as the previous version «The 
Ransom», 1924) represents the early romantic 
«tragedy of fate»: one of the partners of «the 
eternal triangle» commits suicide during the 
departure of the girl with another sweetheart, 
the message about it compels the heroine 
(and, in the later version, the rival too) to return 
from the travel, and it rescues the life because 
the train smashes. This central situation of 
the both plays can exemplify the meaning of 
dramatic abstraction. The motif of SUICIDE 
AS RANSOM arises that is abstracted from 
the flow of other events. There are grounds 
to regard this motif as the fatalistic one as 
far as the fortuitous powers of hazard come 
into play. The spontaneity introduces here the 
concepts of fate and miracle that is especially 
observable in the fate of the central heroine 
Lyubusha and her boyfriend Shalimov. 

I. Kocherha says that he has depicted 
the real persons seen by him that bear very 
particular traits of his personal experience: 
«Я знав і бачив їх ще тоді, коли вони були: 
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Шалімов – дуже молодим студентом, 
а Любуша – підлітком <…> Вже тоді 
Шалімов був тим замкнутим і жовчним 
педантом» («I knew and saw them still when 
they were – Shalimov as a very young student 
and Lyubusha as a teenager <…> It was 
already then that Shalimov was that secluded 
and acrimonious pedant») [3, p. 54]. These 
observations enabled the creation of one of the 
most tragic pairs in the history of world theatre. 

Lyubusha becomes the allegory of feminine 
stoicism, she discloses her invincibility before 
the fate’s trials. She seems to represent in 
the initial scenes the so called weak person 
and passive victim at the beginning of the 
play, meanwhile such impression becomes 
erroneous. Such initial conjecture becomes 
refuted with the development of her deeds 
and cues that demonstrate a very clear 
intensified development. Her first arrival is 
introduced with a faint complaint addressed 
to Shalimov: «Л.: Папа вмер. У мене ж 
нікого не лишилося, крім тебе» («L.: The 
father has died. Nobody is retained at me 
but you») (act 1). Weakness and credulity of 
a poor child who seeks for support in the far 
town give the first traits of the portrait. Then 
after quarrels with the sweetheart she retorts 
him with rebukes: «Л.: …хіба не ти сам 
покинув мене в цій страшній пустелі?» 
(«L.: …whether it is not thou that have forlorn 
me in this awful desert? ») (act 2). In this 
cue the writer has taken the liberty of using a 
very sharp expression in regard to the urban 
environment. The reproach of the poor child 
attests her sincerity and fidelity. In spite of 
all discrepancies with the sweetheart she 
forgives her sweetheart’s excesses of conduct: 
«Л.: Образив, тому що любить. Він умре, 
коли я поїду. А зостанусь – зненавидить 
знову» («L.: He has abused me because 
he loves me. He’ll die when I depart. And if 
I remain he’ll hate me again») (act 3). The 
last words immediately precede Shalimov’s 
suicide supporting her certitude as to his love. 

As to Shalimov, his tragedy is initiated 
with a seemingly unimportant detail: 
«Ш.: Розбили мою нову лампу!» («Sh.: They 
have broken my new lamp!») (act 1). The 
lamp becomes the metonymic abstraction 
of individual freedom. That this concept of 

freedom is inherent for Shalimov’s character 
can be proved in his contestation with his 
rival Malvanov: «Ш.: З мене досить того 
простору,що може освітлювати моя 
лампа» («Sh.: For me the space suffices that 
my lamp can enlighten»). «М.: …потрібно 
простори, в яких не заходить сонце» 
(«M.: we need spaces where there are no 
sunsets») (act 1). The last cue is an overt 
allusion to the definition of the empire of 
Karl V. At the same time it makes reminding 
the famous lines from T. Shevchenko’s «The 
Sleep» concerning the monument of Peter 1: 
«А він руку простягає / Мов світ увесь 
хоче / Загарбати» («And he stretches out 
his arm as if he would want to catch the whole 
world»). With these allusions the seeming 
heroism of Malvanov’s philosophy of action 
becomes dethroned. Of an importance is 
Malvanov’s refusal from his love to Lyubusha 
in the cue that shows him as a simple seducer: 
«Коли той безумець повернув її назад – до 
своєї могили – я зрозумів, якою помилкою 
була ця любов для нас обох» («When that 
madman has returned her back to his grave I 
understand what an error was this love for us 
both») (act 4). The falsehood of this utterance 
about the grave becomes evident because it 
is already known that Lyubusha is pregnant 
and waits a child from Shalimov. 

And finally the initial weakness of Lyubusha 
is clearly refuted with her last cue addressed 
to the seducer Malvanov when she is already 
pregnant from the dead Shalimov and waits 
for the future child: «Ні, тепер я не зовсім 
самотня, Ігоре. В мене вже є з ким іти. 
Це моя пісня і моя дитина <…> Можливо, 
вони ще зійдуться колись, наші шляхи. Але 
поки, але поки вони не зійшлися, і не треба 
їх з’єднувати насильно» («No, now I am not 
fully alone, Ihor. I have already with whom to go. 
It is my song and my child <…> Perhaps they 
will gather together sometime, our ways. But 
till now, but till now they aren’t converged, and 
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Malvanov that represent the ideas of pure love 
and of false heroism of activity. The ideal of 
Lyubusha turns to be much more persuasive.   

«The Name» (1937, in the remade version 
«The Oath», 1949) represents a complicated 
interplay with the typical schemes of different 
generic species of drama. At one side it seems 
to follow the detective story, meanwhile it 
rejects at least two obligatory peculiarities of 
the canonic detective composition. Firstly, the 
crime is demonstrated for the spectators in the 
particular scene – the murder of the medical 
scientist Hrechukhin (who has invented an 
effective remedy against epilepsy) by his 
enemy Lipski and the robbery of his papers 
simulated as a suicide (act 1, scene 2.4). 
Secondly, the investigation of the crime and the 
very detection of the murderer actually fail and 
are replaced with the defense of the authorship 
of the invention and its implementation 
accomplished by the scientist’s daughter Zhura. 
Therefore one encounters here crime without 
punishment. Subsequently it lacks the standard 
happy end that would crown the successful 
investigation. The falsehood remains active 
with very pessimistic implications.   

At another side the work resembles the 
so called «drama of honor» (that has been 
developed in particular by V. Vynnychenko 
[10]), but in opposite to honor it is quite 
other human qualities that are defended. 
Of an extreme importance is in this respect 
the dialogue between the scientist and his 
daughter about the future fate of the invention 
(act 1, scene 2.3) immediately before the 
scene of the pretended suicide. The daughter 
Zhura recollects the history of the building 
of the Strasbourg temple that becomes a 
genuine parable. She mentions the story of the 
constructor and continues: «…у нього була 
дочка і звали її Сабіна. І вона допомагала 
йому будувати <…> І ось бачиш – собор 
стоїть і досі, а про неї ніхто не чув …Я б 
хотіла брати участь у якійсь великій, 
великій роботі» («…he had a daughter who 
was called Sabine. And she assisted him to 
build <…> And now you see – the temple 
stands till now, and nobody has ever heard 
about her <…> I would like to participate 
in some great, great work»). It is ACTION, 
DEED instead of HONOR that is appreciated 

as the most important in this explanation. This 
feminine person incarnates the concept of 
honor conceived as the ACTION to which the 
life is dedicated. She prefers to victimize the 
name and honor (as well as her personal love 
as it happens for her to fall in love with the son 
of her enemy) in favor of ACTION. 

The events are summed up in the final 
monologue (act 3, scene 7) where the 
murderer is disclosed (but without special 
consequences). Zhura: «…я знайшла 
вбивцю <…> Він сказав Гречухіну: “а, ти 
хочеш моєї смерті, тобі вигідно усунути 
суперника” <…> Тоді Гречухін зробив 
великий вчинок. Щоб мати право плюнути 
в обличчя <…> він зрікся свого авторства. 
Злочинець скористався цим і вбив Гречухіна. 
В боротьбі він загубив одну з своїх запонок, 
дорогоцінну ізумрудну ящірку <…> Кілька 
днів тому я випадково побачила таку 
саму ящірку в галстуці в одного іноземця» 
(«…I have found the murderer <…> He said 
to Hrechukhin: oh, thou want my death, it will 
be profitable for thee to remove the rival <…> 
And then Hrechukhin committed a great deed. 
To have the right of spitting in the face <…> 
he has renounced his authorship. The offender 
has availed himself of it and killed Hrechukhin. 
During the struggle he has lost one of his cuff-
links, a valuable lizard of emerald <…> Some 
days ago I saw the same lizard at the necktie 
of one foreigner»). The consequences of the 
disclosure don’t follow. Only in the epilogue 
(4.2) it is mentioned that «…студентка 
виліковує від епілепсії сина знаменитого 
Стонея» («…the student cures the son of 
the famous Stoney»). Thus a kind of «sad 
detective», of efforts without victory is related 
where the presence of evil forces leaves the 
world dangerous in the same manner as in the 
already mentioned plays: the solution remains 
open for time.     

«The Truth» (1948) gives a version of the 
previous plot where the thief comes to the 
scientist’s daughter already after the death 
of scientist, and his intentions are detected 
by her friend Nina Almazyan (of Armenian 
origin) who rescues her. The connection of 
the both works is attested in particular with 
the circumstance that the chief antagonist 
(the murderer in the previous case) bears 
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the same name – Lipski. The mentioned Nina 
incarnates the redemption as Nemesis of 
the myth and becomes the protagonist. The 
paradoxical fate of this work is aggravated 
with the complication of its creative history. 
There are in the archive of the playwright in 
the T. Shevchenko Institute of Literature of 
the National Academy of Sciences of Ukraine 
some manuscripts that build up the earliest 
versions of the work. In particular one could 
point to the manuscripts of the Fund 103 № 29 
dated with the 10th of October, 1917 year as the 
4th act of the drama (4 pages and 1 insertion), 
and № 28 also of the 1917 year (without more 
precise date) as the 3d act (6 pages with one 
insertion). N. B. Kuzyakina has suggested to 
identify them as the parts of the drama that 
the playwright mentioned under the title «The 
Woman without Face» in the enumeration of 
his works in 1944 year [5, p. 40]. Besides, 
she mentions (without further references) that 
«the critics did call it conventionally ‘Doctor 
Muss’ (from the name of the principal dramatis 
persona)» [5, p. 40]. The first two acts would 
then be the manuscripts № 27 (21 pages) 
and № 30 (28 pages) that were rewritten in 
the 1920s. Then it appears that the text was 
being transformed for thirty years and retains 
now the vestiges of metamorphoses. 

All they demand particular researches that 
would become a task for future. As to the events 
of the latest (and published) version of the play 
it is worth stressing that it goes about personal 
vindication and not societal obligations that 
propel the action. Nina recognizes Lipski as 
the murderer of her husband three decades 
ago. Of importance are also the cues of Lipski 
that literally repeat those of Karfunkel in «The 
Masters of Time»: «Doors are open for air 
and idiots» (2.2.4) and «Chaos knocks at the 
door» (3.4). It underlines the inheritance of the 
images of evil as the vehicles of abstractions. 

«The Choice» (1938) arrogantly depicts 
the Great Terror with its atmosphere of 
irresolution and hesitation, and the justification 
of the arrested scientist is treated as a kind 
of wondrous event in the manner of baroque 
miracle. The protagonist – the scientist’s 
wife Vera – ventures to give to the institute 
the packet left by her husband because she 
is disappointed with her friend and is in the 

state of depression that becomes the abstract 
motivational force. The essence of conflict is 
conceived as a purely personal risk of adultery 
whereas societal circumstances become only 
the pretext. The husband (scientist) gives 
a packet for her wife Vera to hide during his 
absence. The scene ends with his eloquent 
cue: «Зрада – це наклеп на жінок» («Treason 
is the calumny against women») (1.4). It is 
worth reminding that the cited words allude to 
the famous Shakespearean utterance (Frailty, 
thy name is woman). There is still more 
important implication: with the cue the motif of 
sexual behavior comes into play. The husband 
utters in reality his certitude as to the risk of 
adultery and not only of the papers’ fate. 

Meanwhile Vera has the boyfriend 
Yavorsky, and it is the development of their 
reciprocal sentiments that plays the key role 
for her decision to bring the husband’s papers 
to the institute. The immediate provocative 
impetus gives the conversation of the heroine 
with Zina who also has a boyfriend together 
with the husband and hesitates as to her 
sentiments. Vera remarks concerning these 
attitudes: «Тільки ж хіба <…> ваш хазяїн, що 
може прогнати вас за кепську поведінку» 
(«When only <…> your master that can drive 
you away for your bad behavior») (2.2). 
Thus the motif of seeming dependence 
arises that gradually gains intensification. In 
the next scene the heroine reflects already 
over her own state: «То невже ж я повинна 
соромитися своєї любові і шкрябатися у 
двері» («Whether I must be ashamed with 
my love and to scratch at the doors») (2.3). 

All it prepares the arrival of Yavorsky who 
brings the message about the pretended 
arrest of the heroine’s husband with a cynical joy 
and the restrained retort of the heroine. «Яв.: 
Доля вирішила за нас. Це її подарунок» 
(«Jav.: The fortune has decided for our favor, 
It is her gift»). «В.: Та пожалійте мене! 
Дайте мені розібратися в моїх думках» 
(«V.: Have a pity for me! Give me the 
license of coping with my thoughts»). «Яв.: 
Корюся, бо знаю, що ви далі згадаєте 
про мене» («Jav.: I obey because I know 
that you’ll remind me»). The next message 
refutes the precedent one, it turns out that 
the husband has not been arrested. Then 
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it is this self-confidence and impudence of 
the boyfriend that make the heroine again 
to change her mind. Her monologues in the 
3d act give the bright examples of the so 
called psychological protection where the 
self-justification is provided with the appeal 
to sublime and pathetic expressions. The 
verdict as to Yavorsky becomes the decisive 
argument: «І весь час тільки про себе» 
(«And he always thinks of himself only») 
(3.5). The conflict between Vera and her 
husband, results in reconciliation, where the 
transportation of the husband’s papers in 
institute is motivated with feminine curiosity 
and the disappointment in the risk of adultery.    

«The Night Alarm» (1943) is the parable on 
the contestation for the fate of the adult son 
Orestes (who serves in the air forces) between 
the woman that has born the son (Lyubovytska) 
and the woman that has brought him up 
(Eugenia). The solution praises the educator 
in opposite to the native person, and it has 
given for N. Kuzyakina the pretext to accuse 
the author with the artificial plot (Eugenia and 
Orestes are reconciled immediately before her 
death) and to remark that «Eugenia conceals 
her cowardly hatred to Lyubovytska» [5, 
p. 203]. Meanwhile to come to such conclusion 
would ignore the existence of a deeper and 
more essential layer of the drama and to reduce 
it to the well known parable about the feminine 
rivalry. There exists still one person who not 
only observes the events but participates 
in them as the sympathizer of Orestes. It is 
Eugenia’s adopted girl Lena (Helene, Heltsya) 
who becomes the arbitrator and the bride of 
Orestes. Strangely enough, E. Starynkevych 
also has not observed the importance of 
Helene, neither has she mentioned her [8, 
p. 85–87]. Meanwhile one could say about 
the effect of scene upon scene that is staged 
before Helene who can be regarded as the 
protagonist of the work. 

First of all, it is Lena (Helene) who becomes 
the only person meeting Lybovytska, Orestes 
and Eugenia, and who says the truth in 
the exposition of the drama: «Л.: Як вам 
не соромно! Зустріти так сина, та ще 
пораненого <…> Тепер я вірю тому, що 
казала ця жінка <…> Рідна мати не вижене 
сина з дому» («L.: For shame! To meet your 

son in such a manner who is wounded. Now 
I believe to what this woman has said. The 
native mother won’t drive her son away from 
the home»). It is only after this exclamation 
that Eugenia is informed on the arrival of her 
rival. Then Helene participates in the decisive 
scene (2.7) with the recognition of Orestes’ 
visit to Lyubovytska (who didn’t recognize him): 
«Л.: Моя хустка! <…> для чого ж ви тоді 
брешете, що не бачили його в очі! <…> Та 
це ж був він, Орест!» («L.: My kerchief! <…> 
Then what for do you lie that you hadn’t seen 
him with your eyes! It is Orestes who has 
been there!»). And at last, Helene determines 
the events in the final scenes with Eugenia’s 
daughter: «Л.: Цей юнак <…> Що приходив 
до вас поранений <…> Це ж Орест <…> 
син вашої матері» («L.: This lad that came 
to us being wounded <…> He is Orestes, your 
mother’s son»). It would be reasonable to define 
the decisive conflict of drama as that between 
Helene and Lyubovytska which is easily 
identifiable as that between mother and bride 
(or, furthermore, of mother-in-law and wife).

«The Exam in Anatomy» (1940) 
demonstrates the examination of the relations 
between the poet Shelest and the professor 
Nina Topolya. Shelest has come to the town 
where Nina works now, whom he knew earlier, 
but now he gets incidentally acquaintance 
and falls in love with the student Tamara who 
has left her bag in the hotel. The situation is 
complicated still with the facts that Shelest 
has the rival professor Tovstolis who has 
expelled his son from home together with 
his bride Lena, at the same time Tamara has 
Nina’s son Max as her sweetheart and must 
pass exam at Nina. It is worth mentioning 
that these complications give opportunities 
for very bitter realistic pictures of societal 
relations taken without decorations as in the 
complaint of Lena for Shelest: «Л.: Мене 
звільнили <…> За <…> за ваш номер <…> 
Я поки влаштувалася до подруги. А Стьопі 
нема де. Хоч консерваторію кидай <…> 
Я хотіла побалакати з батьком мужа <…> 
Кажуть, що це під впливом однієї <…> 
однієї жінки» («L.: I’m dismissed. Due to your 
apartment. I have managed for the time being 
to settle at my friend. And Styopa has nothing 
to do. As if to end with his studentship in the 
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conservatory. I wanted to have a chat with my 
husband’s father. It is said to be done under 
the influence of one woman») (2.3). Such 
bitter picture of misfortunes is very seldom 
in the literature of the epoch and attests 
I. Kocherha’s critical viewpoint. 

The situation is rescued due to Nina’s 
resolution of rejecting Tovstolis’ courtesies 
in the conversation: «Н.: …коли всі навколо 
говорять, що це я примусила вас вигнати 
сина, – то, воля ваша, – це вже не 
забобони <…> Нам з вами час зрозуміти, 
що любов – це не звичайний термін <…> як 
це роблять недосвідчені лікарі, наприклад, 
з подагрою» («N.: When all around say 
that I compelled you to drive your son away 
from home – then, if you please – these are 
prejudices no more. It is high time for us to 
understand that the love – it is not a usual 
term in the kind of, say, gout»). «Т.: Жодна 
хвороба не зустрічається в чистому 
вигляді» («T.: Any illness does not appear 
in pure outlook»). «Н.: Ну, якщо любов, 
по-вашому, хвороба, тоді лікуйтесь» 
(«N.: Well, if you keep love for illness, then 
cure yourself») (2.5). The heroine wins moral 
victory because she discloses the ability of 
critical evaluation of her own deeds. After the 
exam of Tamara she confesses to herself: 
«Н. (сама): В мене немає молодості, але 
як я могла забути своє вище благо – 
честь ученого» («N.: I have no youth, but 
how could I forget my highest boon – that of 
the scientist’s honor») (3.1). It lacks happy 
end in the play, and the solution of the conflict 
between Shelest and Nina remains unfound. 
As earlier the presence of time is presupposed 
that would bring the solution.   

«The Chinese Flask» (1944) as a fairy play 
introduces in the contemporary customary life 
the magic oriental thing that makes sleep 
those opening it and detects the genuine 
nature of them. The protagonist here is the 
painter Susan whose relations to the poet 
Ocheret are tested with the disappearances 
and the finds of the flask. The initial event 
is reported in a story retold by the owner of 
the flat Kryvtsova where live the resettled 
persons from the house destructed after 
the bombardment (the action takes place 
during the war): «… заходжу в антикварний 

магазин <…> На полиці стоїть мій 
флакон <…> та в нас цей флакон 
тридцять років <…> Скільки не пробували 
відкривати, не піддається» («…I enter the 
old curiosity shop. There stands my flask 
on a shelf <…> it is thirty years at us, this 
flask <…> How many times did one try to 
open it, it didn’t yield») (1.7). Then different 
messages arrive with the demands of giving 
the flask to scientists. Thereafter Kryvtsova 
suddenly manages to open the flask and falls 
into sleep (2.3), her neighbor Sima steals 
the flask when Ocheret sleeps after having 
opened it (2.6), then he departs in searches 
for it, Susan is suspected, meanwhile she 
finds it under Sima’s kerchief (3.9), Ocheret 
returns and sums up the events: «В цьому 
чудесному флаконі живе така сама сила, 
як та, що чарує нас в поезії <…> Зникає 
все випадкове <…> а все правдиве виникає 
з новою силою» («There lives in this flask 
the same power that enchants us in poetry. 
All occasional disappears and all genuine 
reappears with new force») (4.6). 

There is no action while it is replaced with 
wondrous disappearances and returns of 
the flask. Indeed in the drama the so called 
reduced action is introduced where the heroes 
endure examinations as to their qualities 
instead of pursuing their active purposes. 
In particular it concerns the love between 
Ocheret and Susan that endures purification 
as in the analogous situation in «The Exam 
in Anatomy». Here the active heroes depend 
upon the circumstances that disclose their 
inner deep abilities. In this respect the play 
can be regarded as the drama of fate. It is 
the flask that assists in discovering these 
abilities as the incarnation of the upper forces. 
The Fortune becomes the invisible dramatis 
persona that take parts in the events and 
brings redemptions for the heroes’ life.    

These examples bring persuasive 
witness as to the fact that I. Kocherha took 
wide advantages of dramatic abstractions 
in his narrative strategy. The peculiarity of 
dramatic text as the personification of conflict 
procures to the disposal of the playwright the 
opportunities of dealing with abstract ideas 
behind the portraits of dramatis personae and 
respectively to stay in certain remoteness from 
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КОНТЕКСТ

РЕЗЮМЕ

Головні досягнення І. Кочерги звичайно вбачають в історичних драмах, натомість його 
побутові та «проблемні» п’єси перебувають поза увагою дослідників. Утім, заборона між 
1927 та 1940 роками принаймні трьох його творів на тогочасні теми свідчить про «езо-
пову мову», яка потребує спеціального аналізу. Коли М. Рильський вдавався в ліриці до 
вербального маскування (зокрема, у використанні стилістичних цитат), то для виявлення 
прихованого змісту в драматичному творі потрібно враховувати метасистему абстрак-
цій, необхідних для цілісності самого тексту. Зокрема, вибудовуються абстракції ситуацій 

actual realities of the contemporaneity. The 
details of personal behavior give pretext for the 
abstraction of ideals represented with persons 
and for discussion about them comparatively 
independent from the actual demands.

This comparative freedom in constructing 
ideals has resulted in the unexpected 
prevalence of feminine dramatis personae that 
have become the undisputable protagonists of 
the playwright. We have seen the whole gallery 
of extremely beautiful feminine protagonists – 
Mokryna, Lydia, Lyubusha, Zhura, Vera, 
Helene, Nina, Susan, not to mention 
the secondary dramatis personae. Such 
exploration of feminine psychology is very 
singular under the conditions of the epoch. All 
they are marked with the prevalence of tragic 
features attesting the evident disagreement 
with the official optimistic doctrines.    

In delineating these portraits the writer 
uses the most widespread and customary 
utterances reconsidered in abstracted plane. 
Subsequently the ordinary situations become 
the metonymic designations of abstract 
notions. The author becomes able to leave 
far away the realities of contemporary life 
and to explore its essence within the abstract 
space. The unity of a work is determined with 
such abstractions that are to be found and 
incarnated in the respective personalities. The 
basis of this unity becomes delineated with 
the interrelations of the dramatis personae 
as the incarnations of such abstractions.
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(сюжетів) на основі ієрархії предикатів та абстракції суб’єктів (персонажів). Такий підхід 
дозволяє простежити перетворення характерних деталей на символи шляхом метонімії 
як найбільш придатного для театру засобу. 

Так, у п’єсі «Натура й культура» (заборонена в 1928 р.) ситуація примирення розлу-
ченої жінки – селянки Мокрини – з другом, що стає нареченим її доньки, відсилає до 
абстракції так званої дарованої благодаті з барокової драми (відтвореної також у фіна-
лі «Назара Стодолі» Т. Шевченка). Мокрина персоніфікує абстракцію жертви і виявляє 
беззахисність перед її антагоністом – чоловіком, залишаючи очікування небезпеки (як у 
тогочасній прозі С. Васильченка). Драма «Майстри часу» (первинна назва – «Годинникар 
і курка», під якою була заборонена в 1933 р.) подає екзистенціальну ситуацію людини 
між нездоланним плином часу та марнотою повсякдення. Головний персонаж – Лідія – 
демонструє трагічну долю, що розчиняється в хаосі марноти, символізованого курником. 
Драма «Підеш – не вернешся» (1935 р., як і попередня версія «Викуп», 1924 р.) постає 
як рання романтична трагедія долі: один з коханців «любовного трикутника» вчиняє  
самогубство, звістка про яке змушує вертатися героїню (а також, у пізнішій версії – дру-
гого коханця) з мандрівки і рятує життя, оскільки потяг зазнає катастрофу. Центральний 
персонаж – Любуша – постає як алегорія жіночого стоїцизму, за зовнішніми ознаками 
«слабого» характеру, виявляє незламність перед випробуваннями долі. «Ім’я» (1937 р., 
у переробленому варіанті – «Клятва», 1949 р.) становить «драму честі» (розвинену, зо-
крема, В. Винниченком), де здійснюється гра з каноном детективу: замість розслідування 
злочину він демонструється в окремій сцені (вбивство науковця з викраденням його па-
перів, симульоване як самогубство), а викриття вбивці поступається місцем захисту ав-
торства донькою науковця – Шурою. Саме цей жіночий персонаж втілює розуміння честі 
як справи, якій присвячено життя. «Істина» (1948) подає варіант попереднього сюжету, 
але крадій приходить до хворої доньки вже покійного науковця, а розкриває його наміри 
і рятує її приятелька – Ніна. Саме вона уособлює помсту як міфологічна Немезида і стає 
протагоністом твору. Драма «Вибір» (1938 р., заборонена 1940 р. після трьох вистав) 
зухвало змальовує ситуацію років Великого Терору, позначену непевністю й хитаннями, 
а виправдання звинуваченого науковця подається за схемою дива барокового міраклю. 
Центральний персонаж – дружина науковця Віра – наважується передати залишений її 
чоловіком пакет до інституту через розчарування в другові, у стані депресії, що постає 
абстрактною мотиваційною силою. 

«Нічна тривога» (1943) є притчею про сперечання жінки, яка народила сина, з тією, 
яка його виховала. Така абстракція подається очима спостерігачки – своєрідного арбітра, 
усиновленої дівчини Гелени, яка стає нареченою цього сина. «Екзамен з анатомії» (1940) 
демонструє драму випробування стосунків професора Ніни Тополі та поета Шелеста. 
Перемагає Тополя, яка знаходить здатність критичної оцінки власних учинків. Окреме 
місце посідає феєрія «Китайський флакон» (1944), де в сучасному побуті знаходиться 
чарівний далекосхідний предмет, який виявляє справжнє єство тих, хто його відкриває. 
У цій драмі випробування центральний персонаж – художниця Сусанна, ставлення до 
якої поета Очерета випробовується зникненням і знайденням флакона.     

Отже, звичайні побутові ситуації стають метонімічними позначеннями абстрактних 
уявлень. Автор здобуває можливість відходити далеко від реалій сучасності й досліджу-
вати суть явищ в абстрактному просторі. Єдність твору визначається саме такими аб-
стракціями, які необхідно відтворити. Її основою стають взаємини між персонажами як 
втіленнями абстракцій.   

Ключові слова: метамова, метасуб’єкт, сюжет, дійова особа, персоніфікація, ідеал, 
конфлікт, мотив. 
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ТРІРСЬКИЙ ПСАЛТИР: КОНТЕКСТУАЛЬНІ  
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ *

Лариса Ганзенко

*  Продовження статті, опублікованої в одному з попередніх чисел часопису (див.: Ганзенко Л. Г. Трірський 
псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження / Лариса Ганзенко // Студії мистецтвознав-
чі. – 2016. – Чис. 4 (56). – С. 7–23).

УДК  096.1“9/11”

У статті розглянуто художні особливості й іконографію руських мініатюр у конволюті Трірського псалтиря 
(Італія, Чивідале-дель-Фріулі. Національний археологічний музей. Inv. 4545, MS CXXXVI); порушено питання 
етапності виконання мініатюр та можливих дат їх редагування (доповнення); запропоновано тлумачення 
ілюстративного ряду як ранньої агіографічної традиції в літературі й образотворчому мистецтві Русі-України.

Ключові слова: конволют Трірського псалтиря, Молитовник Гертруди, майстри, стиль, іконографія, 
ідейний зміст, агіографічна традиція, датування, етапи редагування.

В статье рассмотрены художественные особенности и иконография русских миниатюр в конволюте 
Трирской псалтыри (Италия, Чивидале-дель-Фриули. Национальный археологический музей. Inv. 4545, 
MS CXXXVI); подняты вопросы об этапности выполнения миниатюр и возможных датах их редактирования 
(дополнение); предложено толкование всего иллюстративного ряда как ранней агиографической традиции 
в литературе и изобразительном искусстве Руси-Украины.

Ключевые слова: конволют Трирской псалтыри, Молитвенник Гертруды, мастера, стиль, иконография, 
идейное содержание, агиографическая традиция, датировка, этапы редактирования.

The article considers the artistic features and iconography of Rusian miniatures in the convolute of the Trier 
Psalter (National Archeological Museum, Inv. 4545, MS CXXXVI, Cividale del Friuli, Italy) and raises the questions 
of stage succession in making miniatures and probable dates of their editing (addition). The authoress propounds 
an interpretation of the illustrative row as an early hagiographic tradition in the literature and visual arts of Rus-
Ukraine.

Keywords: convolute of the Trier Psalter, Gertrude Psalter, masters, style, iconography, main ideas, hagio-
graphic tradition, dating, editing stages.

Мистецтвознавчий аналіз мініатюр до 
Молитовника Гертруди так само, як і спро-
би реконструкції подій у житті Гертруди, 
проливають світло на історію створення 
пам’ятки, її змістове та художньо-образне 
наповнення, відкривають додаткові можли-
вості для атрибуції пам’ятки. 

Опис мініатюр. «Гертруда молить апос-
тола Петра». Інша назва – «Апостол Петро 
благословляє княжу родину» (арк. 5 зв.). 
Композиція мініатюри асиметрична, об-
ведена орнаментальною рамкою, абриси 
якої нагадують латинський сполучник «Іn»; 
з нього починається текст на арк. 6 [38]. 
Контур рамки прокладено двома черво-
ними лініями, простір між якими заповне-

но простим орнаментом (хвиляста лінія та 
крапки). На кутах рамки представлено мо-
тиви пророслого пагона. 

Монументальна постать апостола Петра 
зображена на повний зріст. Вона домінує в 
просторі композиції. Біля його ніг у глибо-
кій проскінезі припадає жіноча фігура (під-
писана: «ÌÀÒÍ ±ÐÎ[ПОЛЧ] À»). За нею 
з піднятими до апостола руками зобра-
жено ще дві фігури: чоловічу (підписана: 
«Ỏ ΔΙΚ[ЄО]С ±ÐÎÏÚËÊ») та жіночу (без 
інскрипції).

Лик Петра позначений благородством: 
видовжений овал, злегка загострені ви-
лиці та худорляві щоки. В окресленні рис 
обличчя художник застосував темно- 

Історія
History

ІМ
ФЕ

У статті розглянуто художні особливості й іконографію руських мініатюр у конволюті Трірського псалтиря 

ІМ
ФЕ

У статті розглянуто художні особливості й іконографію руських мініатюр у конволюті Трірського псалтиря 
4545, 

ІМ
ФЕ

4545, MS

ІМ
ФЕ

MS
етапності виконання мініатюр та можливих дат їх редагування (доповнення); запропоновано тлумачення 

ІМ
ФЕ

етапності виконання мініатюр та можливих дат їх редагування (доповнення); запропоновано тлумачення 
ілюстративного ряду як ранньої агіографічної традиції в літературі й образотворчому мистецтві Русі-України.

ІМ
ФЕ

ілюстративного ряду як ранньої агіографічної традиції в літературі й образотворчому мистецтві Русі-України.
 конволют Трірського псалтиря, Молитовник Гертруди, майстри, стиль, іконографія, 

ІМ
ФЕ

 конволют Трірського псалтиря, Молитовник Гертруди, майстри, стиль, іконографія, 
ідейний зміст, агіографічна традиція, датування, етапи редагування.

ІМ
ФЕ

ідейний зміст, агіографічна традиція, датування, етапи редагування.

В статье рассмотрены художественные особенности и иконография русских миниатюр в конволюте 

ІМ
ФЕ

В статье рассмотрены художественные особенности и иконография русских миниатюр в конволюте 
Трирской псалтыри (Италия, Чивидале-дель-Фриули. Национальный археологический музей. Inv. 4545, 

ІМ
ФЕ

Трирской псалтыри (Италия, Чивидале-дель-Фриули. Национальный археологический музей. Inv. 4545, 
вопросы об этапности выполнения миниатюр и возможных датах их редактирования 

ІМ
ФЕ

вопросы об этапности выполнения миниатюр и возможных датах их редактирования 
(дополнение); предложено толкование всего иллюстративного ряда как ранней агиографической традиции 

ІМ
ФЕ(дополнение); предложено толкование всего иллюстративного ряда как ранней агиографической традиции 

в литературе и изобразительном искусстве Руси-Украины.

ІМ
ФЕв литературе и изобразительном искусстве Руси-Украины.

 конволют Трирской псалтыри, Молитвенник Гертруды, мастера, стиль, иконография, 

ІМ
ФЕ конволют Трирской псалтыри, Молитвенник Гертруды, мастера, стиль, иконография, 

идейное содержание, агиографическая традиция, датировка, этапы редактирования.

ІМ
ФЕидейное содержание, агиографическая традиция, датировка, этапы редактирования.

The article considers the artistic features and iconography of Rusian miniatures in the convolute of 

ІМ
ФЕThe article considers the artistic features and iconography of Rusian miniatures in the convolute of 

 (National Archeological Museum, Inv.

ІМ
ФЕ (National Archeological Museum, Inv. 4545, MS CXXXVI, 

ІМ
ФЕ4545, MS CXXXVI, Cividale del Friuli, Italy) and raises the questions 

ІМ
ФЕCividale del Friuli, Italy) and raises the questions 

of stage succession in making miniatures and probable dates of their editing (addition). The authoress propounds 

ІМ
ФЕof stage succession in making miniatures and probable dates of their editing (addition). The authoress propounds 

an interpretation of the illustrative row as an early hagiographic tradition in the literature and visual arts of Rus-

ІМ
ФЕan interpretation of the illustrative row as an early hagiographic tradition in the literature and visual arts of Rus-

 convolute of 

ІМ
ФЕ

 convolute of the Trier Psalter

ІМ
ФЕ

the Trier Psalter, 

ІМ
ФЕ

, the Trier Psalter, the Trier Psalter

ІМ
ФЕ

the Trier Psalter, the Trier Psalter Gertrude Psalter

ІМ
ФЕ

Gertrude Psalter
graphic tradition, dating, editing stages.

ІМ
ФЕ

graphic tradition, dating, editing stages.

Мистецтвознавчий аналіз мініатюр до ІМ
ФЕ

Мистецтвознавчий аналіз мініатюр до 
Молитовника Гертруди так само, як і спроІМ

ФЕ
Молитовника Гертруди так само, як і спро
би реконструкції подій у житті Гертруди, ІМ

ФЕ
би реконструкції подій у житті Гертруди, 
проливають світло на історію створення ІМ

ФЕ
проливають світло на історію створення 
пам’ятки, її змістове та художньо-образне ІМ

ФЕ
пам’ятки, її змістове та художньо-образне 
наповнення, відкривають додаткові можлиІМ

ФЕ
наповнення, відкривають додаткові можли
вості для атрибуції пам’ятки. ІМ

ФЕ
вості для атрибуції пам’ятки. 

http://www.etnolog.org.ua



21

ЛАРИСА ГАНЗЕНКО. ТРІРСЬКИЙ ПСАЛТИР...

коричневий контур, поздовж носа посиле-
ний червоною лінією, яка далі пурпуровим 
акцентом перепливає на вуста, підкреслю-
ючи їхню красу. Індивідуальність почерку 
художника виявляється в особливому (до-
сить схематичному) прийомі нанесення ви-
світлень. Майстер білилом підводить верх-
нє повіко лівого ока, упевненим натиском 
пензля позначає вилицю й невідривно від 
поверхні веде лінію під око, до внутрішньо-
го його куточка, освітлює надбрівні дуги 
та ніс. Витримана «класична» іконописна 
послідовність моделюючих шарів: санкир, 
карнація, висвітлення, однак завершальні 
узагальнюючі форми притинки опущено, 
унаслідок чого риси обличчя сприймають-
ся загострено. 

Сиве волосся й борода апостола нане-
сені шаром суміші білила та чорної фарби. 
Кучері прописано заокругленими рисками 
темнішого тону. Кисті рук і стопи доскона-
ло вимальовані. Їхня форма підкреслена 
легкими білильними полисками й шарами 
напівпрозорих притинок. При порівнянні 
прийомів моделювання лику Петра та його 
рук і стоп очевидні відмінності як в інди-
відуальній манері письма, так і в засто-
сованих принципах усвідомлення форми  
(умовно схематичний, дещо грубуватий 
малюнок протиставляється вишуканому, 
з певним відсвічуванням античної традиції). 
Ці ознаки дають підстави припустити, що 
первісний шар у моделюванні лику апос-
тола було перекрито записами, виконани-
ми іншим художником.

Постать Петра сповнена експресії. 
Гармонійні пропорції фігури, жваві жести 
обох рук підкреслюють професійну розку-
тість і свободу майстра в опануванні нату-
ри. Виникає враження, що художник звик 
працювати на площині стін храму, де фі-
гури свідомо подовжуються з розрахунку 
на перспективне скорочення при спогля-
данні на них знизу. Апостола представле-
но не в застиглій позі, а, мабуть, під час 
легкої ходи. Правою рукою він благослов-
ляє, у лівій тримає сувій та в’язку ключів. 
Цей ідентифікаційний для апостола Петра 
атрибут з’являється в пізньоантичну добу в 
композиціях тріумфального циклу. На них 
Христос вручає ключі апостолові. У мис-

тецтві наступних століть вони, як правило, 
указують на італо-візантійську іконографіч-
ну традицію. 

Привертає увагу «невимушений» благо-
словляючий «іменословний» жест апос-
тола, у якому задіяна граціозно відве-
дена кисть правиці. Такі вишукані жести 
притаманні мозаїкам столичної констан-
тинопольської школи першої половини 
ХІІ ст. («Деісус», південна галерея Софії 
Константинопольської).

Синій хітон та світло-вохристий «зо-
лотий» плащ апостола багато драпірова-
ні. Нижній край хітона злегка тріпочеться, 
пожвавлюючи рух фігури. Моделюючи фі-
гуру апостола, художник намічає контур, 
далі наносить основний колір і темною 
фарбою уточнює форму бганок. Основні 
кольори вбрання збагачені низкою додат-
кових тональних відтінків та колористич-
них акцентів. Так, на плащі прокладено лі-
нії темно-червоного та зеленого кольорів, 
що ніби лягають у впадини драпірування. 
Завершальний етап моделювання – шар 
золотого асіста, який то виконує роль по-
лисків світла, то суто декоративно «розроб-
ляє» форму, закладену в попередніх моде-
люючих шарах. Округлість та об’ємність 
окремих деталей підкреслюються радіаль-
но спрямованими золотими лініями, що на-
че перерізають лінії попередніх шарів. 

Зображення Гертруди, Ярополка та ще 
однієї фігури, яка не ідентифікована під-
писом, представлено ліворуч від Петра; за 
масштабом вони значно менші від нього. 
Гертруду зображено в глибокій проскіне-
зі – поширеній у візантійській традиції фор-
мі чолобитного поклону. Молячись, вона 
припадає до ноги апостола, демонструю-
чи відданість та покаяння. Фарба на лику 
Гертруди майже обсипалася, збереглася 
(зі значними втратами) тільки нижня части-
на обличчя. Особливо виразним є жест її 
лівої руки, сповнений експресії, що відпові-
дає усталеній іконографії виразу покаяння 
й молитви [21, c. 88–89].

Ярополка зображено ще зовсім моло-
дим чоловіком, у нього руде волосся й ко-
ротко обстрижена борода, темні очі. На 
обличчі прочитується тінь смутку й обра-
зи. Його схвильований внутрішній стан під-
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креслюється поглядом, зверненим угору, 
від чого брови виглядають насупленими, та 
опущеними куточками вуст. Образ молодо-
го князя сповнений напруги й драматизму. 
Жіноча постать за ним – чорноока молода 
жінка, вуста її ледь усміхнені.

Лики портретованих виконані в такій 
самій іконописній манері, як і в Петра. 
Моделюючі шари прокладені темною вох-
рою та білилом і м’яко розтушовані. Руки  
зображених маленькі, окреслені умовно. 
Вони підняли їх у жесті адорації, що озна-
чає молитовне звернення до Бога, вираз 
заступництва (одна рука трохи висунута 
вперед; долоні розвернуті одна до одної; 
чотири пальці прямо поставлені та зімкнуті, 
великий палець відведено вбік).

Маленькі фігурки, порівняно з фігурою 
Петра, трактовано площинно. У них немає 
притаманного зображенню апостола віль-
ного руху, осмисленого художником у про-
сторі. Водночас у прийомах моделювання 
ликів є низка спільних ознак. Драпірування 
одягу намальовано умовно: бганки, найімо-
вірніше, вигадані, ніж пов’язані з формами 
тіл. Художник імітує дорогу фактуру тканин: 
пурпурної та золотої парчі, розшитої камін-
ням і перлами, та легкого шовку. Акцент 
зроблено на фактурі: художник намагаєть-
ся передати то їхню легкість, то цупкість. 
Тло – рівне, золоте; відтінок золота – ін-
ший, ніж на німбі апостола Петра. 

Ще одна виразна деталь цієї мініатю-
ри – ретельно розроблений позем, уквіт-
чаний в’юнковими стеблами з червоними, 
блакитними та білими розетками й бутона-
ми. Важливо зазначити, що такі квіти трап-
ляються в розробці землі в монументаль-
ному оздобленні київських Десятинної 
церкви та Софійського собору. У право-
славній традиції вони є усталеним атри-
бутом Райського саду. Однак надзвичайно 
важливим є зауваження Ш. Сілі, який роз-
різняє ці чотирипелюсткові розети як зна-
ні в західноєвропейській традиції символи 
мучеництва [36, c. 94].

Мініатюри «Різдво» та «Розп’яття». 
У двох наступних мініатюрах введено епі-
зоди Христологічного циклу: «Різдво» та 
«Розп’яття». Вони представлені на розво-
роті одного біфолія, написані в тій самій 

манері й мають стилістично подібні рамки. 
Ці мініатюри відповідають провідним тен-
денціям розвитку візантійського мистецтва 
середини – другої половини ХІ ст., прита-
манними ознаками якого на тлі розколу 
християнської церкви 1054 року було ство-
рення образу співмірного людині, спокійно-
го, дещо буденного світу. Означені тенден-
ції якнайкраще втілилися в розвинених сю-
жетних композиціях. Іконографічні виклади 
їх поступово насичувалися численними 
подробицями, аж поки не призвели до роз-
паду всієї системи, «не розірвали власних 
кордонів» [12]. Таке мистецтво визначало 
магістральний шлях візантійської тради-
ції впродовж другої половини ХІ – ХІІ ст. 
Поступове наростання оповідальності 
та ускладнення композиційних схем про-
стежується також у цих двох композиціях із 
Трірського псалтиря.

Мініатюра «Різдво» (арк. 9 зв.). На тлі 
архітектурного фронтиспіса, що зобра-
жає Небесний храм, показано містерію 
«Боговтілення». Композиція відзначена сим-
волізмом образних конструкцій і водночас 
акцентованою наративністю іконографічно-
го викладу, об’єднує різночасові подробиці 
євангельських сюжетів (від апокрифічних до 
новозаповітних). Народження Христа пода-
но як вселенську подію, що розкривається 
одночасно в богословсько-догматичному 
(як відображення космічних подій) та тем-
поральному (минуле, сучасне, майбутнє в 
історії людства) викладах. 

Автор апелює до символіки кольору, яку 
усвідомлює за умоглядними конструкція-
ми родоначальників учення про Логос, та-
ких як Філон Александрійський (приблизно 
25 р. до н. е. – 50 р. н. е.), Й. Флавій (приб-
лизно 37–100 рр.), до філософської тради-
ції, що передувала формуванню християн-
ського віровчення та поглиблювалася звер-
ненням до патристики, зокрема до спадку 
Діонісія Ареопагіта (ІV ст.) [46; 47].

У верхніх регістрах архітектурного 
фронтиспіса, на рівні склепіння централь-
ного купола умовного храму, зображено 
заповнений насичено-блакитним кольором 
сегмент кола. Його кружина підкреслена 
двома білими дугоподібними лініями (на-
півпрозорою та пастозною), що передають 
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послаблення блакитного кольору до краю. 
Біла лінія обрамування та градація кольору 
повздовж неї вказують на усталену іконо-
графію мандорли німба Слави. Це символ, 
що позначає грань Небесного та земного 
світів [45; 46]. 

У блакитному кольорі Філон убачав сим-
вол повітря, а Флавій розглядав його як 
усталений знак неба. Таке буденне усвідом-
лення кольору було невіддільне від тлума-
чень моральних, за якими проступала виш-
ня сутність речей небесних. «Гіацинтова» 
блакить символізувала Горній Світ, присут-
ність Святого Духа [45, с. 552].

На блакитному тлі виділено маленьке 
коло, заповнене золотою фарбою, а поверх 
нього білилом намальовано Зірку, яка, за 
текстами Нового Заповіту, – Христос – «ко-
рінь і рід Давидів, Зоря ясна» (Одкровення. 
22:16) 1. Вона шестипроменева, однак не 
подібна до гексаграми, а нагадує квітку з 
видовженими пелюстками, що є усталеною 
іконографією Віфлеємської зірки. 

Золото – Світло Вічне, символ 
Фаворського світла. Білий колір, за 
Григорієм Паламою, – це не «Божественне 
єство», а «Його енергія», «Нетварне світло 
й благодать» [27, с. 462].

Від осяяної божественним світлом Зірки 
вниз спадає білий промінь, який наче пере-
носить її за межі мандорли, туди, де зма-
льовано образи земного буття. Тому Зірку  
показано вдруге вже поверх круга, зафар-
бованого червоним кольором – симво-
лом Бога-Отця, що розкривається у вогні 
Неопалимої Купини. Червоний – це також 
символ Євхаристичної крові Христа та 
Тварного світу. 

У земному вимірі Зірку зустрічає пер-
ша пара ангелів. Жестом адорації вони 
демонструють божественне благоговіння. 
Далі, пронизуючи орнаментальні бордю-
ри, промінь входить у середник фронтис-
пісної композиції, де представлена сцена 
Різдва. Там наступна пара ангелів, руки 
яких укрито платами (деталь, що також є 
виявленням особливого пошанування), 
зустрічає промінь. А він, закінчуючи свій 
шлях, опускається на Немовля в яслах. 
Хрещатий німб сповитої Дитини поєднує 
блакитний, білий, червоний кольори та зо-

лото, які разом символізують Єдиного в 
Трійці Бога, Творця і Вседержителя [9]. 

У композицію мініатюри введено епізо-
ди, запозичені з апокрифічних Євангелій 
Псевдо-Матфея, Фоми, Іакова. Одним 
з таких епізодів є сцена, коли повитуха 
Соломія не повірила в непорочність на-
родження Спасителя, за що була покара-
на. Помилувана Христом, вона опустила в 
купіль руку для зцілення. З апокрифічною 
традицією пов’язано зображення двох ле-
вів, які вийшли з печери й були підкорені 
Христом. Фігурки левів винесено за межі 
архітектурного обрамування на береги ар-
куша [13]. Релятивність сюжету, увага до 
найдрібнішої деталі, за якою проступають 
легкість оповідальної манери та глибокі ре-
лігійні почуття, з елліністичної пори є озна-
кою грецької традиції [22, с. 28].

Рамка цієї мініатюри нагадує архітек-
турні фронтиспіси Ізборника Святослава 
1073 року та інших київських пам’яток. 
Вона прокладена квітково-пелюстковим і 
«городчастим» орнаментами. Декорація 
рамки виконана в емальєрному стилі. 

Художник усвідомлює Різдво Христа 
як містерію Боговтілення. Слідуючи за 
Нікейським (Константинопольським) Сим-
волом Віри, майстер розкриває тему схо-
дження «Світла від Світла», «Бога істинно-
го від Бога істинного» [9].

Слід зазначити, що ідеї Боговтілення 
широко побутували у філософському 
дискурсі Х–ХІ ст. Так, богослови Х ст. 
Павло Латрійський († 956) та Симеон 
Благоговійний († 956) допускали можли-
вість у земному житті (на вершині релігій-
ного екстазу) споглядати Нетварне світло. 
У поезії Симеона Нового Богослова (949–
1022) «Світло» є однією з провідних есте-
тичних та богословсько-догматичних кате-
горій. «Зримість незримого» розглянуто як 
результат конкретного особисто пережито-
го досвіду [51]. 

У часи Великої Схизми саме пробле-
матика Боговтілення була продовжена 
речниками столичної філософської шко-
ли Михайлом Пселлом (1018–1078) та 
Іоанном Італом (близько 1025 р. – після 
1082 р.) [3]. Ці ідеї отримали розголос на 
Афоні, їх було покладено в основу ран-
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нього «монастирського ісихазму» й пере-
несено в Києво-Печерську лавру за часів 
Антонія Печерського (993–1073). Він відбу-
вав свій чернечий послух саме на Афоні. 
Проникнення подібних ідей у Русі фіксу-
ється за текстами «Житія» св. Феодосія 
Печерського, де Антоній, Феодосій та 
Никон – це «ñâhòèëà òðè, ñóùå âú ïå÷åðh, 
ðàçãîíÿùå òüìó áhñîâüñêóþ ìîëèòâîþ è 
àëêàí³åì» [2, c. 7–8].

«Поетичні херетизми», за якими постає 
образ Христа-Зорі та Світла, трапляються, 
зокрема, в Акафісті до Пресвятої Богородиці 
«Радуйся, бо через Тебе Радість засяє»; 
«Радуйся, зірки незаходимої [немеркну-
чої. – Л. Г.] Мати»; «Радуйся, Світ незбаг-
ненно народи́вшая», «Радуйся, промене 
духовного Сонця»; «Радуйся, сяйво неза-
ходимого [незгасного. – Л. Г.] Світила» [20]. 
Акафіст до Пресвятої Богородиці був скла-
дений у період від VI до першої полови-
ни VII ст. Авторство тексту приписуєть-
ся преподобному Роману Сладкоспівцю. 
Переклад латиною був зроблений між тре-
тьою чвертю VIII – серединою IX ст. у монас-
тирі Райхенау на Боденському озері [49]. 
Найдавніша слов’янська редакція Акафіста 
до Пресвятої Богородиці представлена 
в Тріоді, у болгарському рукопису ХІІ ст. 
[РНБ, ф. І, N 74] [43]. У Супрасльському 
(Ретковому) збірнику Х ст. на берегах збе-
рігся власницький напис – рядок з гім-
ну: «Wáðàäîâàííàÿ ðàäóèñ# ñ òîáîþ ãü 
èìh(ìú) ìèðú äîóøàìî íàøèìî» [40, т. 1, 
с. 192]. В. Німчук, оцінивши палеографічні 
й орфографічні особливості цього речення, 
припустив, що воно було написано рукою 
русина у ХІІ – на початку ХІІІ ст. у Києво-
Печерському монастирі; з ним дослідник 
пов’язує побутування стародавнього кодек-
су [29]. Отже, на київських теренах маємо 
приклад раннього поширення Богородичної 
гімнографії, що, вочевидь, є відлунням 
давньої традиції, яка пов’язувала Києво-
Печерську лавру та Афон. Упродовж ХІ ст. 
образотворче мистецтво було найпотуж-
нішим каналом укорінення таких ідей. 
Подібна іконографія Різдва впродовж 
ХІ–ХІІ ст. широко побутувала на Афоні 
(«Книга євангельських читань імператора 
Никифора Фоки», перша половина XI ст., 

Афон. Велика Лавра (Манускрипт [нену-
мерований], арк. 114); Євангеліє, ХІ–ХІІ ст., 
Афон. Діонісат (Манускрипт № 61, арк. 70); 
Євангеліє, ХІІ ст., Афон, Пантелеймон 
(Манускрипт № 2, арк. 210 зв.), трапля-
лася в монументальних розписах у поза-
монастирському середовищі Греції. 
Мозаїки церкви Успіння Богоматері, Дафні, 
що поблизу Афін).

Із грецькими майстрами філософська 
концепція, закріплена в іконографії, пере-
ходить в інші регіони [50]. Протяжність 
мистецької течії простежується від мозаїч-
них ансамблів на північно-східних теренах 
Греції (церква Успіння Богоматері, кінець 
XI ст., Дафні; собор свв. Феодорів (митро-
полія), кінець ХІ – початок ХІІ ст. у Серрах, 
що поблизу Салонік), далі вона переходить 
на адріатичне побережжя Трієстійської 
затоки – мозаїки візантійської роботи кін-
ця XI – початку XII ст. у базиліці Сан-Джусто 
в Трієсті. У цей ряд, на думку В. Лазарева, 
вписуються (за стилістикою) мозаїки київ-
ського Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря, спорудженого в 1108–1113 роках 
Святополком Ізяславичем [24]. У сере дині 
ХІІ ст. відголос цієї традиції знаходимо в 
мистецтві Сицилії, де працювала артіль 
грецьких майстрів мозаїки, яка, зокрема, 
у Чефалу оздобила кафедральний собор 
(1145–1148). У Палермо відблиск тради-
ції помітний у церкві Марторана (1146–
1151) та в Палатинській капелі (1150). 
Cтилістично спорідненими із цими мозаї-
ками є цикли монументальних розписів у 
базиліці Урсіана, що в Равенні, на склепін-
нях собору Сан-Марко у Венеції та в бап-
тистерії при соборі Санта-Марія Ассунта в 
Торчелло. Усі вони датуються ХІІ ст. та вка-
зують на перехід візантійсько-грецької тра-
диції на італійські терени, де відбувається 
формування стилістики романо-візантій-
ського мистецтва. 

Мініатюра «Розп’яття» (арк. 10). 
У дзеркалі рамки на золотому тлі зобра-
жено розіп’ятого Христа. Хрещатий німб, 
заплющені очі, голова, схилена до право-
го плеча, чотири гвіздки, забиті в долоні 
та стопи, указують на східнохристиянську 
іконографічну традицію. Моделюючи тіло 
Христа, художник не оминув жодної деталі: 
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окреслив груди, зобразив впадину живота, 
підкреслив ребра, на лівій нозі промалював 
коліно та м’язи. Руки ніби в дарувальному 
жесті спрямовані до людей: Він підносить 
їм жертовну кров, що ллється з рук, ніг і б’є 
струменем із грудей на Богоматір та Іоанна 
Богослова, на Череп Адама. У мініатюрі з 
Молитовника Гертруди ця іконографічна 
деталь аж надто акцентована й сприйма-
ється як усвідомлена метафора дарування 
милості, проте тема пролитої крові поглиб-
люється новими подробицями. Так, з рани 
Христа стікає не один струмінь, а два: кров 
та вода. Ця деталь відразу переводить опо-
відь у символічно-образну площину, бо во-
да в означеному контексті сприймається як 
натяк на Таїнство Хрещення, а кров є уста-
леним символом Таїнства Євхаристії.

Композиційна схема сюжету розгорта-
ється фронтально: праворуч від Розп’яття 
в молитовній позі зображено три жіночі 
фігури: Богоматір, Марію Магдалину та 
Марію Клеопову. Першою стоїть Богоматір. 
Праву руку вона простягла до Ісуса, а ліву 
притулила до правого плеча. Ліворуч – три 
чоловічі фігури. Першим зображено Іоанна 
Богослова. Його постава й жести дзер-
кально відбивають жести Богоматері, що 
є свідченням особливого зв’язку між ними: 
перед смертю Ісус доручив Іоанну опікува-
тися нею. За ним – сотник Лонгин, убраний 
у коротку туніку, плащ, застібнутий на фібу-
лу, та білі чоботи. Його атрибутом є спис. 
Із-за голів Іоанна Богослова й Лонгина 
виглядає Йосиф Аримофейський. Такий 
іконо графічний ізвод був започаткований 
на північно-східних теренах Греції (мозаїки 
церкви Успіння в Дафні, кінець ХІ – поча-
ток ХІІ ст.; кафолікон Хосіос Лукас, перша 
чверть ХІ ст.; кафолікон Неа Моні, 1042–
1056 рр.), а в 30-х роках ХІІ ст. поширився 
на Сицилії, де на замовлення норманських 
правителів, зосібна Роджера ІІ (1095–1154) 
та його нащадків, працювала змішана 
греко-італійська артіль майстрів мозаїки 
(Палатинська капела й церква Санта-Марія-
дель-Аміральо (Марторана) в Палермо; ка-
федральний собор у Чефалу; кафедраль-
ний собор Санта-Марія-Нуова в Монреалі). 

У зображенні Лонгина є низка досить 
нетипових деталей. Скажімо, призібрана 

на тімені пов’язка нагадує camail – кап-
цан, який одягали норманські воїни під 
шолом, на чобітках зображено знак «Z». 
Такі деталі в одязі Лонгина трапляються 
в мозаїчній композиції «Розп’яття» кафо-
лікону в монастирі Неа-Моні (1042–1056) 
на о. Хіос. Там подібні до рун знаки є не 
тільки на чобітках, але й на щиті та мечі 
сотника. Така іконографія з’явилася у ві-
зантійському мистецтві за часів норман-
ської присутності в регіоні. Найближчими 
до Хіосу осередками норманського впли-
ву були південь Апеннінського півострова 
(Неаполь, Палермо) та східне узбережжя 
Середземного моря (Антіохія, Латакія). 
Хіос розміщується між цими двома осеред-
ками, на шляху від Сицилії до Єрусалима. 

Художник ввів до композиції малень-
ку жіночу постать у клячній позі, яка біля 
основи хреста збирає кров Спасителя в 
чашу. Її руки – під священним покровом, 
тому вона не оскверняє чаші дотиком. 
Остання деталь натякає на святість посу-
ду – це потир, євхаристична чаша. Це зо-
браження слід інтерпретувати як посмерт-
ний поминальний образ 2. 

Особливої виразності мініатюрі 
«Розп’яття» додають портрети євангеліс-
тів, розміщені в кутах середника рамки. 
Вони тримають розгорнуті книги, у яких 
грецькою мовою занотовані їхні імена. 
Євангелістів представлено попарно, вони 
злегка повернуті один до одного: у верхніх 
клеймах – Іоанн та Матфій, у нижніх – Лука 
та Марк. Кожна пара вправно поєднуєть-
ся між собою. Їхні силуети виразно симе-
тричні, а гострі (підкреслені білильними 
«движками») зосереджені погляди пере-
сікаються. Створюється ілюзія певної дис-
кусії, що точиться між ними, драматичного 
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виключна образна одухотвореність. Тема 
релігійного диспуту могла бути особливо 
актуальною в монастирському середовищі.  
Орнаментальне оздоблення мініатюри вико-
нане в емальєрному стилі. Фронтиспісна 
рамка має форму прямокутника, у який 
уписано квадрифолій, що нагадує план 
хрещатого храму. Рамка декорована квіт-
ково-пелюстковими мотивами. 

Композиційні побудови мініатюр 
«Різдво» та «Розп’яття» ніби пронизані тон-
кими сплетіннями жестів, поглядів, які під-
тримують цілісність композиційної органі-
зації зображень, запобігають подрібненню 
їх на окремі епізоди. 

Мініатюра «Христос увінчує предста-
лих перед Ним» (арк. 10 зв.). В історіо-
графії закріплена інша назва композиції – 
«Христос коронує Ярополка та Кунегунду». 
У дзеркалі рамки на золотому тлі розмі-
щено зображення Христа, який возсідає 
на Престолі: з молитвою до Нього зверта-
ються Ярополк (праворуч) та жіноча фігу-
ра (ліворуч). Пару підводять до Спасителя 
їхні небесні покровителі – святі Петро та 
Ірина, ідентифіковані підписами: «Ό АГІОς  
ПЄТРОС» та «ΊАГІА ІРІNI». Символічно-
образне потрактування мініатюри поглиб-
люється в деталях: над головою Христа 
написані символи євангелістів, кожного з  
яких зображено на сегменті кола певного 
кольору (червоного – лев, блакитного – лю-
дина, синього – орел, темно-червоного – 
тілець); трон підтримують небесні сили: 
серафими, херувими, престоли. Уведення 
в мініатюру цих образів дає змогу прочита-
ти зміст композиції в символічному ключі. 
Саме такий, сповнений утаємничених зміс-
тів, контекст ілюстрації – спадок Псевдо-
Діонісія Ареопагіта – бачимо в оттонівських 
манускриптах ХІ ст.

Образ Христа уособлює велич і духовну 
красу, наділений типовими характеристика-
ми творів мистецтва ранньокомнинівської 
доби, у яких Він постає не тільки як духов-
ний повелитель, але і як людина: у потрак-
туванні його образів проглядає прагнення 
до посилення особистісного начала [30]. 
У моделюванні лику Христа застосована та 
сама послідовність шарів і виразно індиві-
дуальна манера письма художника, як і в 

зображенні апостола Петра на попередній 
мініатюрі (тінь від носа у вигляді черво-
ної лінії «спливає» на вуста; білильні ви-
світлення на вилицях та під очима). Руки 
Христа й історичних персонажів потракто-
вані дещо спрощено. Стопи окреслені різ-
ко, п’яти мають кутасту форму, посилену 
чорним контуром, відмінну від вишуканих 
плавно окреслених стоп апостола Петра. 

Образи св. Петра, князя Ярополка, 
св. Ірини та жіночої постаті, яку традиційно 
ідентифікують як княгиню Кунегунду (відпо-
відно до персоніфікації її небесної покрови-
тельки: хрестильне ім’я Кунегунди – Ірина), 
подібні до зображення історичних персона-
жів на першій мініатюрі: використано той 
самий принцип моделювання ликів та до-
личного, подібними є прийоми драпірування 
бганок одягу й передачі фактури тканини. 

Мініатюра «Христос увінчує предсталих 
перед Ним» уписана в прямокутну рам-
ку, означену бордюром, який заповнений 
геометричним орнаментом: плетиво чер-
воної, зеленої та синьої стрічок, що, поєд-
нуючись, утворюють своєрідний меандр. 
Напівпрозора лінія білила висвітлює верх-
ню грань кожної із цих стрічок, завдяки чому 
меандр набуває об’ємного потрактування. 
Подібний меандр повторює орнаменталь-
ні бордюри Кодексу Еґберта на арк. 38 зв., 
39, 77 зв., 78, 135 зв. та 136. 

Мініатюра «Богоматір на Престолі з 
Христом Еммануїлом» (арк. 41). В об-
рамуванні прямокутної рамки, прикраше-
ної «городчастим» орнаментом, осяяна 
блиском золотого тла урочисто возсідає на 
високому троні Богоматір. Біля її лона зо-
бражений Христос Еммануїл. Спаситель 
правою рукою благословляє, у лівій тримає 
сувій. Богоматір правою рукою притримує 
Христа за груди, а її ліва рука прихована в 
драпіруваннях. Лики Богоматері та Христа  
представлені строго фронтально. Лише по-
гляд великих темних зіниць Бога-Сина відве-
дено вбік. Художник використовує вугільно- 
чорний контур для означення абрисів об-
личчя, великих мигдалеподібних очей,  
носа, вуст. Зеленкуватий, досить темний 
санкир наноситься як перший моделю-
вальний шар. Далі – шари висвітлень, які 
моделюють форму надбрівних дуг, по-
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вік, підборіддя, вилиць, носа. Червоним 
кольором означено вуста й прокладено 
рум’янець. На чолі Христа промальована 
широка зморшка, яка ніби обводить маків-
ку. Результатом є майже рельєфна пласти-
ка обличчя, що нагадує про типові зразки 
комнинівського мистецтва [31; 35, c. 96].

Деталі розкривають емоційний стан 
Христа та Богоматері. У Христа зведені 
брови, на чолі – зморшка, стулені вуста та 
застиглий погляд. У Богоматері також за-
стиглий погляд. Виразам їхніх облич при-
таманні відчуженість від реального світу, 
зосередженість на чомусь незнаному, тра-
гічні передчуття.

Богоматір вбрана в синю туніку (субук лу) 
з довгими рукавами. Її голова покрита бла-
китним чіпцем. Поверх накинуто багряно- 
зелений мафорій, краї якого прикраше-
но червоними китицями. Фактуру тканини 
пере дано шарами прописів. Деякі бганки 
такі рясні, що лінії прописів зливаються, 
пере криваючи основний колір драпіруван-
ня. Можливо, змінюючи колір мафорія, ху-
дожник намагався передати мінливу факту-
ру дорогоцінної тканини. Драпірування так 
складно переплітаються, розробляються 
золотим асістом, що не виникає сумніву в 
прагненні художника підкреслити красу риз 
Богоматері. На думку Е. Смирнової, такий 
акцент на ризах є певним апелюванням до 
влахернської тематики [38].

Незвичним є і трон. Він аж надто висо-
кий, із широким сидінням на високих фі-
гурних «різьблених» ніжках. Спинка крісла 
складається з трьох довгих жердин (дві 
вертикальні, стягнуті між собою верхньою, 
горизонтальною, пружно вигнулися). На 
горизонтальній жердині напнуто завісу, 
прикріплену до неї тонкими поворозками. 
Тканина завіси декорована вертикальними 
рядами кринів. Сидіння обтягнуте чорною 
шкірою, оздобленою золотим орнамен-
том. На ньому лежать дві подушки-мутаки. 
Загострена форма подушок підкреслюєть-
ся золотим асістом.

Ноги Богоматері спираються на ослінчик 
з високими точеними ніжками, що поєдна-
ні аркоподібними перемичками. Ці арки 
є певною алюзією на архітектурну арка-
ду. Художник зобразив саме об’ємні (наче 

«різьблені в дереві») ніжки крісла. Існують 
київські аналоги подібних деталей, до яких 
належать «різьблені» ніжки трону на мініа-
тюрі із зображенням Христа в Ізборнику 
Святослава 1073 року та ніжки трону в ком-
позиції «Благовіщення» з Михайлівського 
Золотоверхого собору Михайлівського 
Золотоверхого монастиря. Н. Кондаков ви-
словив припущення, що образ Богоматері 
на арк. 41 Трірського псалтиря наслідує зо-
браження Богоматері, представлене у вівта-
рі Великої Успенської церкви (1083–1089) 
Києво-Печерської лаври [22, c. 32–33]. 

Форма трону, на якому возсідає 
Богородиця, нагадує двоповерхову спо-
руду з круглими вежами та витягнутими 
по вертикалі вікнами. За умовності зобра-
ження в тих архітектурних деталях можна 
розпізнати історичні споруди Влахерни. 
Припускають, що іконографічним прото-
типом таких зображень була аналогічна 
тронна композиція в соборі Святої Софії 
в Константинополі. Відгомін влахернської 
іконографії, очевидно, простежується в об-
разі Богоматері Печерської. Уявити, який 
вигляд могла мати ця ікона, можна за одним 
з її списків – іконою Богоматері Свенської 
з Антонієм та Феодосієм, яка, відповідно до 
означених на іконі німбів та дат канонізації  
печерських святих, атрибутується другою 
чвертю ХІІ ст. [35].

Орнаментальні композиції. Професій-
не становлення хризографа, вочевидь, від-
бувалося в зоні дотичності двох традицій: 
візантійської та латинської (романської). 
Він однаково вправно виписує квітково- 
пелюсткові орнаменти у візантійській тра-
диції емальєрного стилю та наслідує дріб-
несенькі мотиви (хрестики, чотирипелюст-
кові квітки та крини), які ми бачимо в про-
дукції оттонівських скрипторіїв. Не можна 
не помітити каліграфічної точності в ма-
люнку, упевненості його руки у виписуван-
ні мотивів орнаментів, поєднанні рапортів. 
Орнаменти у виконанні цього майстра по-
дібні до декорації Ізборника Святослава 
1073 року та Кодексу Еґберта. У його ро-
боті більше ретельності: рапорти дрібніші, 
варіативність їх поєднання значно багатша. 
У мініатюрі орнаментальне оздоблення на-
стільки органічно поєднане з композицією 
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в середнику, що виникає думка про те, що 
роботу хризографа перебрав на себе ав-
тор мініатюр.

Майстри та стиль мініатюр. О. Попова 
в мініатюрах Трірського псалтиря виокре-
мила певні стилістичні алогізми. На її дум-
ку, типи образів, прийоми живопису та сти-
лістичні ознаки поєднуються в цих компо-
зиціях найнепередбачуванішим, під кутом 
зору будь-якої послідовної системи, чином. 
Елементи одного стилістичного варіанта 
впроваджуються в інший, водночас одні й 
ті самі художні прийоми використано в усіх 
п’ятьох мініатюрах [31]. Можливо, саме то-
му, вирішуючи ці питання, дослідники мініа-
тюр Трірського псалтиря висловлювали 
різні твердження щодо стилю мініатюр, міс-
ця їх виготовлення та художньої традиції, 
до якої їх слід зарахувати [11; 22; 4; 26].

Перший художник намалював постать 
апостола Петра (арк. 5 зв.). Другий май-
стер став автором композицій «Різдво» та 
«Розп’яття», які витримані в руслі спільної 
традиції та в одному стилі. У них збігають-
ся манера письма й тип образності. Досвід 
цього ізографа був сформований на най-
різноманітніших іконографічних джерелах і 
стилістичних зразках. 

На звороті «Розп’яття» (арк. 10 зв.) пред-
ставлено композицію «Христос увінчує 
предсталих перед Ним». Можна припусти-
ти, що виконана вона тим самим майстром, 
що й мініатюри «Різдво» та «Розп’яття» 
(арк. 9, 10). 

Змістові паралелі в прочитанні ма-
леньких фігурок адорантів на арк. 5 зв. та 
арк. 10 зв., так само як їх стилістична, іконо-
графічна образна спорідненість, указують 
на руку одного художника. Очевидно, він 
прописав лик Петра (білильні акценти на 
вилицях, прийом окреслення ока червоною 
лінією, манера написання сивого кучеря-
вого волосся) та виконав фігури Гертруди, 
Ярополка й жіночу постать за ним, символи 
євангелістів, позем та небесні сили, засто-
сувавши ті самі прийоми, що й у зображен-
нях історичних персонажів на арк. 10 зв. 

Третій художник, імовірно, ще недо-
статньо кваліфікований, написав компо-
зицію «Богоматір на Престолі з Христом 
Еммануїлом». Його робота є менш вишука-

ною, ніж в ізографа, який написав постать 
апостола Петра. Однак очевидно, що він 
намагався наслідувати манеру попередни-
ка. Тому ці зображення не можна постави-
ти в один ряд. Це добре помітно на знижен-
ні майстерності виконання асіста, а також 
на тому, що художник заплутався в бганках 
драпірувань і «загубив» руку Богоматері 
(на мініатюрі її не видно). 

Виконавці мініатюр до руських молитов у 
Трірському псалтирі були високопрофесій-
ними майстрами. Їхній вишкіл був сформо-
ваний на найрізноманітніших іконографіч-
них джерелах і стилістичних зразках. У мі-
ніатюрах «Різдво» та «Розп’яття» наявні 
іконографічні й стилістичні запозичення від 
мистецтва провінційних грецьких осеред-
ків, де вкорінилася константинопольська 
традиція (Хосіос Лукас у Фокиді (початок 
ХІ ст.), Неа-Моні на о. Хіос (середина ХІ ст.) 
та Дафні, що поблизу Афін (друга полови-
на ХІ ст.)). Проте на тих теренах провінцій-
них осередків вона зазнала модифікацій: 
знайшли відображення запозичення з на-
родного мистецтва, що виявилися в праг-
ненні до надмірної деталізації сюжету, ак-
центуванні апокрифічних контекстів опові-
ді, етнографічній спрямованості антуражу, 
зацікавленості побутом лицарів. Названі 
центри були залюднені норманами, які, по-
чинаючи з 1080-х років, торували шляхи до 
Єрусалима. 

У зображенні апостола Петра (його по-
статі, драпірувань одягу та вишукано про-
писаних стоп) наявні стилістичні й іконогра-
фічні ознаки, які дозволяють простежити 
традицію константинопольської школи, але 
в переломленні її мистецтвом провінційних 
осередків (мозаїки другої половини ХІ ст. 
церкви Успіння Богоматері в Дафні; мозаї-
ки кінця ХІ – початку ХІІ ст. митрополичого 
собору в Серра; мозаїки Михайлівського 
Золотоверхого собору в Києві (1108–1014)). 
Лик Петра був приведений прописами до 
традиції, спорідненої з тією, у якій пред-
ставлено «Різдво», «Розп’яття» та історич-
них персонажів.

Зображення «Богоматір на Престолі 
з Христом Еммануїлом» на арк. 41 
Трірського псалтиря певною мірою по-
вторюється в композиційній схемі ікони 
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ЛАРИСА ГАНЗЕНКО. ТРІРСЬКИЙ ПСАЛТИР...

«Богоматір Свенська», однак не є ідентич-
ним. Відмінності помітні в жесті Христа, 
який на Свенській іконі благословляє обома 
руками, тоді як на арк. 41 Трірського псал-
тиря він благословляє лише правою рукою, 
у лівій тримає сувій. На Свенській іконі 
Богоматір ледь торкається Христа обома 
руками, а в Трірському псалтирі показа-
на тільки одна її рука, якою вона притри-
мує його за груди. В. Пуцко, зважаючи на 
всі особливості поз Богоматері та Христа, 
висловив припущення, що обидва твори 
(Свенська ікона та мініатюра з Трірського 
псалтиря) наслідують апсидальну мозаїку 
(датується 867 р.) у храмі Святої Софії в 
Константинополі [35]. Можливо, малюючи 
Богородицю (арк. 41 Трірського псалтиря), 
художник наслідував напрестольний образ 
Великої церкви Києво-Печерської лаври.

Водночас білильні висвітлення викли-
кають асоціації з фресками 1080-х років 
у церкві Богородиці Елеуси (Милостивої) 
у Велюсі (поблизу Смирниці, Македонія), 
фресками ХI ст. св. Леонтія у Водочі. Певні 
нотації балканського впливу можна поміти-
ти в позі Христа, який не сидить на колінах 
у Богоматері, а наче зводиться від її лона. 
Така іконографія, безсумнівно, пов’язана з 
рідкісним викладом Боговтілення в компо-
зиції знамення у фресках церкви Софії в 
Охриді (1056), де Богоматір тримає перед 
собою Христа Еммануїла, фігурка якого 
оточена мандорлою, що символізує водно-
час Материнське лоно та Небо.

Відгомін ідей раннього ісихазму (у ком-
позиції «Різдво») та наслідування іконогра-
фії Богоматері Влахернської («Богоматір 
на Престолі») указують на те, що художни-
ки мініатюр, найімовірніше, були пов’язані 
з грецькою традицією (у двох її варіан-
тах – столичному та монастирському), 
яка на той час на ґрунті Давньої Русі па-
нувала в Печерському монастирі. Тому 
небезпідставним буде припущення про 
те, що Молитовник Гертруди оздобили 
в Печерському монастирі, який став потуж-
ним духовним центром, осередком черне-
цтва, де сходилися шляхи прочан, артілей 
майстрів, пілігримів. 

Прямі паралелі до іконографії та стиліс-
тики в сцені «Різдва» прочитуються в ана-

логічній композиції Євангелія Никифора ІІ 
Фоки ХІ ст. (Афон. Велика лавра. Ризниця. 
Б. н., арк. 114 зв.). Можна припустити ін-
тенсивний взаємообмін ідеями та тісну 
співпрацю між майстернями Києва, а мож-
ливо, і перехід майстрів від одного скрип-
торію до іншого. Слід зазначити, що кожна 
з мініатюр, представлених у Молитовнику 
Гертруди, на свій лад прив’язана до тради-
цій книжного ілюстрування київських скрип-
торіїв. Слов’янські підписи в мініатюрах та 
іконографія орнаментальних рам і архітек-
турний фронтиспіс у мініатюрі «Різдво», 
образна й стилістична спорідненість з 
Остромировим євангелієм, Ізборником 
Святослава 1073 року та стінописом 
Михайлівського Золотоверхого собору в 
Києві (1108) – видатні твори давньорусько-
го мистецтва, що належать до культурного 
спадку родини Ізяславичів. 

«Стратиграфія» шарів живопису. 
Поодинока постать апостола Петра три-
валий час відкривала молитовник. Л. Пані 
зауважила, що затертий нижній зовнішній 
кут цього аркуша й жирові забруднення 
від пальців є ознаками того, що він дов-
го був заголовним, а також, можливо, мо-
литовник певний час побутував окремим 
зошитом [53, р. 48]. Мініатюра, що пред-
ставляє апостола Петра, створена перед 
тим, коли на ній була написана молитва, 
у якій Гертруда молить ще за живого сина. 
Структура фарбових шарів у цій мініатю-
рі засвідчує, що композиція створювалася 
у два етапи. Так, текст «оббігає» фігуру 
апостола, а отже, був нанесений уже після 
виконання мініатюри. Інші персонажі були 
зображені після написання тексту: «під-
чистки» по ліву руку апостола зроблено, 
щоб звільнити місце для фігурок. Рамка 
навколо зображення також прокладена 
вже поверх тексту, який місцями просві-
чується з-під шарів фарби. Насамкінець 
у полі рамки було залито золоте тло й зе-
леною фарбою прописано позем.

Далі в нині існуючому блоці книги пред-
ставлено дві мініатюри – «Різдво» та 
«Розп’яття» (арк. 9–10), які належать до зо-
шита, складеного з арк. 7/10 (на арк. 10 – 
«Розп’яття», на арк. 10 зв. – «Христос 
увінчує предсталих перед Ним») та 8/9 (на 
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арк. 9 зв. – «Різдво»). Молитви на цих сто-
рінках звернені до Ісуса Христа, св. Єлени 
з проханням про милосердне заступни-
цтво, допомогу в скрутному становищі, 
про те, щоб Ісус Христос не допустив, аби 
Ярополк / Петро потрапив у руки своїх не-
другів. Однак прямого зв’язку між цими мі-
ніатюрами та текстами молитов не виявле-
но [36, с. 101].

Мініатюру на арк. 10 зв. було викона-
но пізніше двох попередніх. Сам факт ви-
користання «волосистої» сторони перга-
менту вказує на те, що то був вимушений 
крок, не передбачений на час створення 
двох попередніх мініатюр (на арк. 9 зв. та 
арк. 10). Якби мініатюра «Христос увінчує 
предсталих перед Ним» була запланована 
одночасно з «Різдвом» та «Розп’яттям», то 
використали б наступний аркуш. Водночас 
третя мініатюра (арк. 10 зв.) за низкою 
ознак художньо-стилістичного порядку 
споріднена з «Різдвом» і «Розп’яттям». 
Потрактування й манера написання істо-
ричних персонажів у цій мініатюрі також 
ідентична аналогічним зображенням поряд 
з апостолом Петром. Виникає враження, 
що «Різдво», «Розп’яття» і третя мініатюра 
написані з певним проміжком часу, можли-
во, одним художником, який, імовірно, був 
виконавцем дописів на мініатюрі з апосто-
лом Петром (лик, фігурки історичних пер-
сонажів, позем).

Мініатюра «Богоматір на Престолі...» за 
стилістикою та рівнем майстерності відріз-
няється від інших мініатюр. Художник, який 
її писав, працював у наслідувальній мане-
рі, з одного боку, намагаючись повторити 
лад зображення апостола Петра, а з дру-
гого, – вочевидь, мав уявлення про стиліс-
тику балканських майстрів, можливо, й від-
повідні зразки. Це зображення було встав-
лене в книжковий блок перед написанням 
останніх молитов, бо текст перебігає з по-
переднього аркуша на нижнє поле мініа-
тюри (арк. 40–41). Для внесення записів 
на вільних зворотах мініатюр і в проміжках 
між текстами книжковий блок так само мав 
би розшиватися та перекладатися. Того по-
требувало також внесення мініатюр, бо ма-
лювати фарбами можна тільки поверх роз-
кладених на площині розшитих аркушах. 

Ідейний зміст зображального ряду.  
Н. Кондаков започаткував пояснення 
змісту двох представлених сцен в істо-
ричному контексті подорожі Ярополка до 
Папи Римського й «передачі йому управ-
ління королівством як частиною володінь 
св. Петра» [22, c. 83]. На підставі аналізу 
іконографії костюмів історичних персона-
жів на мініатюрах на арк. 5 зв. та арк. 10 зв. 
він спробував визначити їх змістові акцен-
ти, наголосивши, що це, найімовірніше, ли-
ше здогад. На думку дослідника, на першій 
мініатюрі Ярополка представлено в костю-
мі деспота, а не Великого Князя. Жіноча 
фігурка за ним – в ошатному вбранні «не-
церемоніального характеру». Її волосся 
щільно підібране під чепець із шовкової 
тканини, поверх нього голову увінчує коро-
на із золотої тканини (парчі) баштоподібної 
форми, прикрашена коштовним камінням, 
яку можна порівняти з «вінцем теремча-
тим» або «кокошником». Фасон цієї коро-
ни нагадував старовинне дівоче весільне 
наголів’я. Тому логічно припустити, що 
за Ярополком зображено його наречену 
Кунегунду. Гертруда вбрана у великокня-
жий одяг [22, c. 17, 108].

Н. Кондаков також звернув увагу на те, 
що на другій мініатюрі (арк. 10 зв.) Ярополка 
представлено в порфирі Великого Князя, 
а жіночу постать – із покритою головою, як 
заміжню жінку. Відповідно до визначення 
ще однієї жіночої постаті, зображеної над 
першою (Ірина – небесна покровителька 
Кунегунди), було встановлено, що в па-
рі з Ярополком зображено його дружину. 
Наголів’я, якими Христос вінчає пару, до-
слідник ідентифікував як обручеподібні 
стемми та зазначив, що стемма як єдина 
умовна форма вінця на царство, королів-
ство й князювання в руках Спасителя в 
сцені коронування Ярополка та його дру-
жини означає «вінчання Ярополка на ве-
лике княжіння, яке могло бути прирівняне 
до царства» [22, c. 84]. Правомірність свого 
припущення автор довів ще однією детал-
лю: порівнюючи дві мініатюри, він заува-
жив, що на першій Ярополка зображено 
без мантії, а на другій – у ній. Мантія в цьо-
му випадку має «теоретично» означати він-
чання на велике княжіння [22, c. 95]. Отже, 
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була започаткована традиція розглядати 
представлені на арк. 5 зв. та арк. 10 зв. сце-
ни благословення Ярополка (Кунегунди та 
Гертруди) апостолом Петром і коронування 
його (разом із княгинею) Христом як відо-
браження католицьких обрядів миропома-
зання й вінчання на царство. Однак відзна-
чимо, що таку послідовність церковного чи-
ну для легітимізації імператорської влади  
було впроваджено лише після 1204 ро-
ку [30]. На момент представлення Ярополка 
Григорію VII чин коронації відбувався за од-
ним актом. Тому розглядати ці дві компози-
ції як репрезентацію обряду миропомазан-
ня й коронації немає підстав.

О. Толочко зазначає, що термін «вінчан-
ня» трапляється в руських літописах, але 
ним позначалося тільки Таїнство шлюбу. 
Дослідник вважає, що саме такого роду він-
чання, а не коронація, зображене на мініа-
тюрі в Молитовнику Гертруди [41, c. 147].

Зазначимо, що О. Толочко розглядає ли-
ше мініатюру на арк. 10 зв., але в рамках 
запропонованої ним концепції можна поєд-
нати в один логічний ряд зміст обох мініа-
тюр із зображеннями Ярополка (арк. 5 зв. та 
арк. 10 зв.), бо Таїнство шлюбу у Священній 
Римській імперії та Візантії, а згодом і в 
Давній Русі передбачало чинопослідовність 
церковних обрядів заручин та вінчання, які 
відділялися великим проміжком часу (до 
кількох років). Чин заручин (sponsalia) був 
однією з форм церковного благословення 
єпископом позашлюбних взаємин і введен-
ня таких стосунків у юридичне та морально-
етичне поле [15; 16]. Можливо, у поїздці до 
Риму Ярополка супроводжувала Кунегунда, 
весілля з якою, на думку А. Назаренко, мог-
ло відбутися після їхнього повернення від 
Папи Римського [28]. Тому присутність у мі-
ніатюрі на арк. 5 зв. жіночої фігури у весіль-
ному наголів’ї за постаттю Ярополка пев-
ною мірою може бути пояснена в контексті 
версії про отримання парою благословення 
на шлюб. Логічним продовженням цієї по-
дії мало стати вінчання, представлене на 
арк. 10 зв.

Н. Козак запропонував розглядати мініа-
тюри до Молитовника Гертруди в симво-
лічно-образному та есхатологічному кон-
текстах. У мініатюрі на арк. 5 зв. дослідник 

акцентував увагу на тому, що образи чоти-
рьох персонажів закомпоновано у дві гру-
пи: 1) св. Петро та Гертруда, яка в глибокій 
проскінезі торкається лівої стопи апостола; 
2) Ярополк та не ідентифікована підписом 
на мініатюрі жіноча постать (яку традиційно 
розглядають як Кунегунду) торкається пле-
чей князя. Дослідник уважає, що ці групи за 
змістом не залежать одна від одної, і перша 
є основною. Відповідно наведено ретельно 
підібрану низку творів візантійської традиції 
з подібною іконографією, де представлено 
фігури в такому поклоні [21, c. 85]. Змістові 
акценти першої групи визначаються як про-
хання, покаяння та молитва. Покликаючись 
на молитву на арк. 6, що містить звернен-
ня до Бога про спокуту гріхів, та молитву 
на арк. 18, де Гертруда перераховує свої 
гріхи й називає себе «adultera» (чужелож-
на), Н. Козак порушує питання про те, чи 
не був цей гріх натяком на реальні обста-
вини життя Гертруди, і спростовує його, бо, 
«якщо не брати до уваги сумнівної гіпотези 
про розлучення Гертруди з Ізяславом, на 
користь такої гіпотези немає аргументів» 
[21, c. 91]. Автор пропонує трактувати позу 
Гертруди як символ смирення, унаочнен-
ня прохання не тільки за себе, а також за 
Ярополка-Петра. Дослідник, аналізуючи 
другу групу (зображення Ярополка та не 
ідентифікованої підписом жіночої постаті), 
указуючи на наведені зразки імператор-
ської іконографії, доводить спорідненість 
зображення жіночої фігури з персоніфі-
каціями «візантійського типу», пропонує 
розглядати останню як утілення однієї з 
чеснот Праведності або Справедливості 
[21, c. 95]. Інтерпретуючи зміст мініатю-
ри на арк. 10 зв., Н. Козак розглядає її як 
іконографічний доказ коронації Ярополка 
в Римі. Однак дослідник зазначає, що мі-
ніатюра не зображає реальної церемонії, 
адже корону на голову Ярополка покладає  
Христос, а не Папа Римський. Композиція є 
лише візуалізацією символічного значення 
події, а саме: Ярополк-король і його вла-
да має божественне походження. Отже, 
сцена коронації Ярополка, інтегрована 
в завершальний епізод цієї історії, може 
символізувати не «земну» й «теперішню», 
а «майбутню» й «небесну» подію, яка ста-
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неться, коли Христос прийде вдруге. Таке 
тлумачення композиції виводить її розу-
міння на есхатологічний рівень [21, c. 101]. 
Символічно-образне потрактування мініа-
тюри поглиблюється в деталях (символи 
євангелістів, небесні сили). Акцентування 
художником цих образів дозволяє розгля-
дати зміст композиції в символічному клю-
чі. Саме такий, сповнений утаємничених 
змістів, образний ряд твору ми бачимо в 
оттонівських манускриптах ХІ ст. 

Вищеназвані версії обмежені тим, що із 
чотирьох мініатюр, представлених безпосе-
редньо між текстами Гертрудиних молитов, 
потрактування отримують тільки дві, тоді 
як сцени «Різдво» та «Розп’яття» виведе-
ні за рамки ідейної програми оздоблення, 
а п’ята мініатюра (зображення «Богоматір 
на Престолі із Спасом Еммануїлом») на-
рочито віддалена від попередніх мініатюр 
та представлена на вільному аркуші латин-
ського манускрипту (Кодекс Еґберта, Х ст.), 
вшитого до конволюта Трірського псалтиря 
за Молитовником Гертруди. 

В ілюстраціях до молитов Гертруди 
два аркуші з мініатюрами присвячені 
двом найважливішим епізодам у житті 
Ярополка-Петра. Три інші розкривають 
тему Боговтілення та життєвого подвигу 
Спасителя. Таке порівняння є деклара-
тивним. Зміст цього зображального ряду й 
ідеологічні акценти програми можна розпіз-
нати в контексті формування агіографічної 
традиції в Русі середини – другої половини 
ХІ ст. Очевидно, при замовленні мініатюр 
із зображенням Ярополка була поставлена 
мета звеличити цього передчасно загибло-
го князя. Під час однієї з подорожей, коли  
він лежав на возі, зрадник Нарадець, підкуп-
лений ворогами, пронизав його шаблею. 
Убивця побіг у Перемишль до Рюрика 
Ростиславича, тому підозра в підкупі вбив-
ці впала на Ростиславичів. Загиблого князя 
привезли до Києва й поховали в церкві, яку 
він перед тим почав споруджувати на честь 
свого святого патрона апостола Петра. 

Літописець, коментуючи загибель 
Ярополка, записав, що незадовго до своєї 
трагічної загибелі Ярополк молився: «Ãñ̑è 
Áå҃ ìîè Іñ̑ ñú Õñ̑å ïðèèìè ìëò҃âó ìîþ ¿ äàè æå 
ìè ñìð҃òü òàêó "êîæå âäàëú åñè áðàòó ìîå-

ìó Áîðèñó è Ãëháîâè» [33, стлб. 198]. У цьо-
му запису простежується певна схожість із 
рядками з літопису, де подано оповідь про 
загибель Бориса і Гліба [33, стлб. 124, 155]. 
Тексти літописних повідомлень указують на 
певні паралелі в сприйнятті особистостей 
Ярополка та Бориса і Гліба, які нині розгля-
даються як закладання агіографічної ле-
генди про них. Саме Борис і Гліб стали пер-
шими канонізованими церквою руськими 
святими мучениками. Пов’язані між собою 
також питання про внесення до літопису 
повідомлень про смерть братів та загибель 
Ярополка. Існує гіпотеза, за якою рядки про 
загибель Ярополка в літописний текст бу-
ли записані з волі ігумена Печерського мо-
настиря Іоанна в середині 90-х років XI ст. 
при складанні «Початкового зводу», який  
передував «Повісті временних літ» [47]. Нині 
О. Толочко вважає гіпотезу О. Шахматова 
про «Початковий звід» вразливою для кри-
тики [42]. Тому це питання потребує нових 
комплексних досліджень. Дозволимо со-
бі припустити, що згадка про обставини 
смерті Ярополка була вписана Нестором 
Літописцем у «Повість временних літ» під 
впливом нового пожвавлення агіографічної 
традиції в Русі близько 1113 року.

В Русі-Україні традиція церковного по-
шанування руських святих братів-страсто-
терпців була започаткована близько 1015–
1020 років. Формування культу Бориса та 
Гліба пройшла кілька стадій [1; 6; 7; 25; 32]. 
Спочатку було укладено низку текстових 
версій Житія, у яких підкреслено проблему 
«свободи» й «необхідності» (із християн-
ських позицій). Борис та Гліб можуть чинити 
опір мукам, але свідомо цього не роблять 
і віддають себе в руки мучителям. Їхня 
смерть не була смертю за віру: князі, уби-
ті Святополком Окаянним, стали жертвою 
фео дальних княжих усобиць. Руська церква з  
перших етапів заснування агіографічної тра-
диції впроваджувала чин святості, не відо-
мий іншому християнському світу, – страсто-
терпимість. Подвиг страстотерпця полягав 
у прагненні наслідувати Хресну Жертву 
Спасителя [14; 17]. У ті часи церковна тра-
диція не вбачала відмінностей між смертю 
за Христа (мучеництвом) і жертовним за-
кланням (страстотерпимістю). Саме таким 
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страстотерпцем постає в згаданих текстах 
передсмертної молитви Ярополк. Подібного 
висновку, незалежно від наших досліджень, 
дійшов угорський дослідник Ш. Сілі [36; 37].

На зламі ХІ ст. ще не існувало чітких 
настанов щодо титулування чинів свя-
тості: художник на першій мініатюрі на-
зиває Ярополка «Ỏ ΔΙΚЄОС [Ỏ δίκαιος] 
±ÐÎÏÚ»»ËÊ» («Праведний Ярополк»), що 
відповідає чину праведності. Цей напис є 
достовірним доказом розбудови традиції 
релігійного вшанування князя. Напис дослі-
див і опублікував Н. Кондаков [22, c. 14, 15].

Мініатюри до Молитовника Гертруди є 
віддзеркаленням процесу складання на 
рубежі ХІ–ХІІ ст. іконографії праведного 
Ярополка.

Можна припустити, що художник, який 
працював над образом князя, взорувався 
на портрети братів-страстотерпців та на-
магався використати їх як зразки для ство-
рення іконографії Ярополка. Портретів кня-
зя Ярополка, крім представлених у конво-
люті Трірського псалтиря, не зберегло ся, як 
і писемних згадок про подібні зображення. 
Князь був канонізований у ХVII cт., а його іко-
нічні образи розроблені лише у ХХ ст. При їх 
створенні іконописці взорувалися на мініа-
тюри з Трірського псалтиря. Усвідомлюючи 
умовність таких висновків (за недостатніс-
тю порівняльного матеріалу), можна по-
рушувати питання про генезу іконографії 
князя від борисоглібської традиції. На наш 
погляд, борисоглібські паралелі в мініа-
тюрах до Молитовника Гертруди просте-
жуються в тому, що на арк. 5 зв. Ярополк 
показаний у позі молільника, безбородим, 
з молитовно піднятими руками, у легкому 
розвороті до центральної фігури, без зброї. 
Можна також припустити, що на арк. 10 зв. 
у сцені, яку традиційно розглядають як ко-
ронування (арк. 10 зв.), Христос покладає 
на голови князя та княгині не імператорські 
стемми-інсигнії, а мученицькі вінці. Такі де-
талі, як небесні сили під ногами княжого по-
дружжя та мученицькі вінці, указують на те, 
що не тільки Ярополк, але й Кунегунда на 
той час були небіжчиками. Княгиня помер-
ла 1117 року. Тому витлумачення компози-
ції в руслі уявлень про потойбічний світ та 
посмертне воздаяння відсувають час ство-

рення ілюстративного ряду на останні роки 
другого десятиліття ХІІ ст. Водночас немож-
ливо уявити, щоб суспільством та Церквою 
було схвалено вшанування княгині, яка піс-
ля смерті князя двічі виходила заміж, виїха-
ла з Русі [37], що підкреслює дуже інтимний 
родинний характер цих зображень. 

Створення портретів Ярополка, встанов-
лення послідовності їх уведення в ілюстра-
тивний ряд могло було здійснено у скрип-
торії, де подібна практика тоді побутувала. 
Наприклад, у київському княжому скрип-
торії, де з болгарського оригіналу пере-
писали Ізборник Святослава 1073 року та 
на початку рукопису розмістили груповий 
парадний портрет родини князя, створено 
«Слова Іполіта Папи Римського про анти-
христа» (ДІМ, Чудовське зібрання, № 3) 
та Учительне Євангеліє Константина 
Преславського (ДІМ, Синодальне зібрання, 
№ 262), на фронтиспісах яких представле-
но зображення князя Бориса. O. Уханова, 
заперечивши попередні атрибуції цих тво-
рів (ХІІІ–XІV ст.), за палеографічними та 
лінгвістичними характеристиками зараху-
вала їх до кінця ХІ – початку ХІІ ст., довела їх 
київське походження та пов’язала з продук-
цією київського великокняжого скрипторію, 
а виконання замовлення – із формуванням 
бібліотеки Володимира Мономаха [44]. 
Вочевидь, не слід ігнорувати ту можли-
вість, що мініатюри могли замовити й у 
Києво-Печерській лаврі, де саме сформу-
вався осередок літописання, а агіографіч-
на традиція вшанування Бориса та Гліба 
набула сили (початок ХІІ ст.). У Русі-Україні 
поширення агіографії руських святих ста-
ло виразною ідеєю закладання основ на-
ціональної церкви на початку ХІІ ст. У цей 
час відбувалося становлення національно-
го мислення не тільки на світоглядній ниві, 
але й у різних сферах культури, зокрема в 
образотворчому мистецтві та архітектурі.

Літопис повідомляє: «...òîãî æå ëhòà 
âëîæè Áú҃ âú ñðä̑öå àíüõèìàíäðèòó. 
èãóìåíó Ïå÷åðüñêîìó. íà÷à ïîíóæà-
òè Ôåwêòèñòú Ñò҃îïîëêà êí҃ç#. âîï-
ñàòè Ôåäîñü". â ñèíàíèêú. Áî҃ó òà-
êî èçâîëøþ. Ñò҃îïîëêú æå ðàäú áûñ̑ 
âîwáhùàñ# ñòâîðèòè ñå. è ñå âhäû æè-
òüå åãî. è íà÷à Ñò҃îïîëêú îóçâhùàòè 
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æèòüå Ôåäîñüåâî. è âåëh è âïèñàòè 
â ñhíàíèêú. åæå ñòâîðè ìèòðîïîëèòú 
âïèñà åãî â ñhíàíèêú. ïîâåëh æå ìèòðî-
ïîëèòú ïî âñhìú åïèñêóïü"ìú âïèñà-
òè Ôåäîñü" â ñhíàíèêú. âñè æå åïñ̑ïè 
ñ ðàäîñòüþ âïèñàøà. è ïîìèíàþòü åãî 
âî âñhõú ñáîðhõú» [33, стлб. 259]. То бу-
ли часи правління Святополка Ізяславича 
(† 1113), а рік 1008 став останнім у житті 
Гертруди. Ці тенденції не могли пройти повз 
зранену душу та питливий розум Гертруди, 
яка до останніх днів записувала свої мо-
литви. Тому логічно припустити, що саме 
тоді, з волі самої княгині (можливо, ще за її 
життя), було замовлено ілюстративний ряд 
до списаних нею зошитів з молитвами. 

Відзначимо, що Святополк Ізяславич, 
пере буваючи на київському престолі два 
десятиліття (1093–1113), ревно оберігав 
мощі святих страстотерпців та не дозво-
ляв виносити їх із храму, побудованого 
його батьком. Церемонія освячення но-
вого п’ятиверхого собору та третє пере-
несення мощей відбулася після смер-
ті Святополка 2/12 травня 1115 року та 
легітимізувала роздільний культ братів: 
Борис став покровителем Мономаховичів, 
а Гліб – Святославичів. У тому була вели-
ка несправедливість, бо нащадків Ізяслава 
Ярославича позбавили небесного заступ-
ництва, попри визначну роль Ізяслава в 
канонізації та встановленні дня пам’яті 
Бориса та Гліба (дата 2/12 травня була об-
рана на згадку про заступництво Боже в 
поверненні Ізяслава на отній стіл у травні 
1069 р.). Посутньо небесних покровите-
лів пов’язали з родами Всеволодовичів та 
Святославичів. Такий розвиток подій був 
декларативний і вразливий для живих на 
той час нащадків Ізяслава й Гертруди. Тому 
канонізація Ярополка як заступника для 
родини Ізяславичів була актуальною.

За увічненням спільної пам’яті княжо-
го подружжя Ярополка та Кунегунди мог-
ла стояти їхня донька Анастасія, онука 
Гертруди, яка впродовж життя опікувала-
ся пам’яттю про батька. Не можна виклю-
чати можливість того, що Анастасія мала 
намір згадати й свою матір, яка померла, 
імовірно, 20 березня 1117 року. Дата смерті 
Кунегунди (якщо справді на мініатюрі пред-

ставлено її портрет) указує на пізніший пе-
ріод у датуванні мініатюр.

Анастасія могла замовити оновлення 
ілюстративного ряду та перекладання 
конволюта Трірського псалтиря, викону-
ючи заповіт Гертруди або з власної волі.

Примітки
1 Тут і далі цитування Святого Письма за видан-

ням: Біблія або Книги Святого Письма Старого й 
Нового Заповіту: із мови давньоєврейської й грець-
кої на українську дослівно наново перекладена / пер. 
І. Огієнка. – Київ : Українське біблійне товариство, 
2002. – 1159 с.

2 Постать жінки іноді розглядають як персоніфіка-
цію Церкви (Sancta Ecclecia). Однак ряд деталей запе-
речує таке припущення. Слід відзначити, що Ecclecia 
у вигляді жінки із чашею в правій руці та палаючим 
жезлом у лівій біля Розп’яття зображена на мініатюрі 
Сакраментарія Дрого, 844–855, Мец (Соd: latin 9428, 
арк. 43 зв. Національна бібліотека Франції, Париж, 
Франція). Поряд в образі сивого старця зображено 
Синагогу. Починаючи з Х ст., персоніфікації Церкви 
й Синагоги втілені в парних жіночих образах (Диптих 
Нікасія, близько 900 р., кістка, різьблення. Скарбниця 
Собору Нотр-Дам-де-Турне). В іконографії доби се-
редньовіччя Церква й Синагога мали свої атрибути: 
для першої – це корона, яка надійно тримається на 
голові, скіпетр (із хрестом у завершенні) та чаша; 
для другої – пов’язка на очах і корона, що наче спа-
дає з голови. Зазвичай вони зображувалися в парі як 
прямо стоячі фігури. Збереглася також інформація про 
рідкісний іконографічний виклад сюжету, де біля осно-
ви Хреста Церква возсідає верхи на фантастичній  
істоті – тетраморфі, а Синагога – на віслюці 
(Енциклопедія Hortus deliciarum [Сад втіх Герради 
Ландсберзької], 1175–1180 рр. Монастир св. Одилії, 
біля Страсбурга. Рукопис втрачено в 1870 р., і згадана 
мініатюра нині відома за калькою К.-М. Енгельгардта, 
1815–1818 рр., Бібліотека Ельзаса, Франція). 
Зображення жінки на мініатюрі з Трірського псалтиря, 
на наш погляд, не відповідає цій традиції.

В історії мистецтва з ранньохристиянських ча-
сів у клячних позах зображували як донаторів, так 
і померлих у Раю. Ці зображення відрізняються 
характером образності: прижиттєвий портрет до-
натора перед святим передає ідею підкорення й 
шанування, натомість померлі виступали заступни-
ками родичів перед святими. Ця різниця, на думку 
Х. Бельтінга, читається в іконографії. Так, донаторів 
зображували не перед святими, а перед їхніми об-
разами-іконами з атрибутами культу (наприклад, зі 
свічками), тоді як померлих представляли в потой-
бічному світі, безпосередньо перед святими, які за 
масштабом були значно більшими за них [8, c. 100, 
101]. На мініатюрі «Розп’яття» із Трірського псалти-
ря жінка з потиром показана безпосередньою учас-
ницею події: представлена серед святих, які значно 
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більші за неї за масштабом (прикметна ознака по-
минальних зображень). 

Портрети донаторів у клячних позах біля осно-
ви хреста активно проникають у мистецтво на зла-
мі ХІІ–ХІІІ ст. Поштовхом стало поширення вчення 
Франциска Ассізського (близько 1182–1226 рр.), що 
сприяло формуванню нової філософії католицької 
святості, за якою обітницю бідності, каяття, служіння 
людям та Церкві розглядали як найважливішу чесно-
ту моральної катехизи, вона була свого роду відку-
пом, що давав право на безперешкодне входження 
в Рай після смерті. Подібний тип образу притаман-
ний рельєфній житійній іконі Великомученика Георгія 
ХІІІ ст. з Касторії (Візантійський музей, Афіни), яка 
представлена в Третьяковській картинній галереї на 
виставці «Шедеври Візантії» (8.02.2017 – 9.04.2017). 
Цей твір – приклад впливу римо-візантійської тра-
диції на мистецтво грецьких осередків. З епохи 
Відродження «іконографічна» грань у розпізнаванні 
образів донаторів та померлих нівелюється (твор-
чість А. Дюрера † 1528, А. Альтдорфера † 1538). 

Голову зображеної увінчує висока корона, прикра-
шена перлами. Подібні вінці бачимо в мозаїчних во-
тивних композиціях у св. Софії Константинопольській 
(Христос, імператор Константин IX та імператриця 
Зоя, середина ХІ ст.; Богоматір, Іоанн II Комнин та 
імператриця Ірина, ХІІ ст.); на портретах коронова-
них осіб у мозаїках Сицилії (зображення Роджера ІІ 
в церкві Марторана, перша половина ХІІ ст., та 
Вільгельма ІІ Доброго в Монреалі, середина ХІІ ст.); 
таку корону покладає Христос на голову Цариці 
Небесній – Діві Марії, яка возсідає поряд з ним на 
троні в мандорлі слави (мозаїка на склепінні віми 
римської базиліки Санта-Марія-Маджоре, 1270–
1300 рр.). Подібна висока форма наголів’я зафіксо-
вана у творах італо-візантійського кола ХІІ–ХІІІ ст. 
Отже, такий високий вінець можна розглядати як 
символ королівського (імператорського) достоїнства 
або як символ Небесної Слави. Відзначимо, що се-
ред мініатюр Трірського псалтиря такі головні убори 
зображено на головах жіночих образів на арк. 5 зв. 
та арк. 10 зв. У першому випадку ним увінчана по-
стать, яка стоїть за Ярополком, вважають, що це – 
Кунігунда, дружина князя, світська особа; у друго-
му – свята Ірина, покровителька цієї княгині. Жінку 
в клячній позі, як здається, слід інтерпретувати як 
посмертний поминальний образ.
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SUMMARY

On the ground of art critical, artistic and stylistic analysis, studying the culture of author’s 
surface, as well as the stratigraphy of coats of paint on the surface of five Rusian miniatures, 
it is ascertained a number of signs elucidating to a some extent the sequence of making these 
miniatures and including in the book of the Trier Psalter.

For instance, the miniature of Peter was painted by the first icon-painter in the tradition of 
the metropolitan Constantinopolitan School, however, being interpreted through the lenses 
of art of provincial centres. Over a lengthy period of time, this miniature was introductory in 
the codex.

Three subsequent miniatures are inserted between prayers (The Christmas; The 
Crucifixion; and Christ Crowns Those Presented Themselves before Him), are stylistically 
congenial with each other and represent the work of another master. It is discernible that 
they were influenced by monastic painting. Specifically, the continuance of stylistic tradition 
from the Athos studios can be noticed. Simultaneously, observable are iconographic borrow-
ings from the Italo-Byzantine art of the period of Norman influence in the Mediterranean (XIth 
to the mid-XIIth century).

By codicological signs, the time of miniature Enthroned Mother of God’s painting and in-
clusion in the codex tallies with the period of the last prayers of Gertrude. In the iconography 
of Virgin Mary’s image, there is a connection with the Blachernae tradition perceptible in the 
miniature, while the stylistics reveals itself in the Balkan manner; conspicuous are the features 
of imitational style of painting. This is the work of the third artist.
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At the miniature of Apostle Peter, it is detected the records – figures of historical characters, 
the earth and glazing of the image’s face, which creates an affinity between this image and 
the miniature Christ Crowns Those Presented Themselves before Him, where the mentioned 
details are found in the authentic coats of painting. Hence, the authoress supposes that it was 
the second master (an author of miniatures The Chrismas; The Crucifixion; and Christ Crowns 
Those Presented Themselves before Him) who has accomplished the editing of the first minia-
ture by adding the figures of historical characters and detailing the image of Peter. As a result 
of the amendments, there have arisen new accents of main ideas of illustrative row, after which 
the death of Yaropolk is traced and the theme of honouring the prince as a holy man (martyr) 
is revealed. His portraits on these miniatures can be considered as the earliest iconic images 
of the prince.

The pictures of all five miniatures are congenial by their meanings and reveal the idea of 
the Christian deed of passion bearer/holy man Yaropolk. The interweaving of scenes from the 
life of the prematurely perished prince (miniatures representing historical characters) with the 
context of the subjects of the Incarnation of God and Christ’s saving sacrifice exposes the 
wholeness of main ideas of illustrative row, which acquires theological completeness by solely 
comprising all five scenes (including Enthroned Mother of God with Christ-Emmanuel).

The miniatures date back to the spell of the late quarter of the XIth century till the decease 
of Gertrude (January 4, 1108). Editing was carried out already upon the date.

While appraising the stylistics and iconography of the illustrative row, it should be noted that 
it has some eclectic nature and, simultaneously, a certain affinity with artistic works of the Kyiv 
coterie of the last quarter of the XIth to the early XIIth century – the Sviatoslav’s Miscellany of 
1073, frescoes and mosaics of St. Michael’s Cathedral, posterior copies of the communion-
table icon of the Dormition Cathedral of the Kyiv Laura of the Caves and legends on it in the 
Kyiv Patericon. These features afford ground, for the nth time (following the tradition initiated 
by M. Hrushevskyi as far back as in the early past century), for emphasizing the obviousness 
of creation of all five miniatures in Kyiv.

Keywords: convolute of the Trier Psalter, Gertrude Psalter, masters, style, iconography, 
main ideas, hagiographic tradition, dating, editing stages.
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БУШАНСЬКИЙ РЕЛЬЄФ ЯК СЕМІОТИЧНИЙ ТЕКСТ

Ростислав Забашта

УДК  904:726:2-523.4(477.44)

У статті здійснено спробу представити відомий зразок тривимірного образотворення раннього Нового 
часу – монументальний наскельний рельєф із с. Буша Вінницької області – як семіотичний текст, змістова й 
значеннєва структури якого зумовлені певною «граматичною» системою. 

Ключові слова: знак-символ, значеннєвість, семіотична система, детермінатор, безлисте дерево, півень, 
Онуфрій Великий.

В статье предпринята попытка представить известный образец трехмерного искусства раннего 
Нового времени – монументальный наскальный рельєф из с. Буша Винницкой области – как семиотиче-
ский текст, содержательная и семиотическая структуры которого обусловлены определенной «грамма-
тической» системой. 

Ключевые слова: знак-символ, семантика, семиотическая система, детерминатор, безлистое дерево, 
петух, Онуфрий Великий.

The article attempts to present a well-known pattern of three-dimensional art of the early modern period – 
a monumental rock relief the Rock, located in the village of Busha (Vinnytsia Region) – as a semiotic text, whose 
content and semantic structure are determined by a certain grammatical system. 

Keywords: sign-symbol, semantics, semiotic system, determiner, leafless tree, cock, Onuphrius the Great.

Вступні зауваги. Повномірне семіо-
тичне осмислення твору візуального мис-
тецтва передбачає, увіч, висліди зміс-
тового обсягу кожної його складової, що 
має риси знакової форми і є носієм іно-
мовної (закодованої) інформації, а та-
кож осмислення твору як семіотичного 
тексту / семіо тичної системи [5, с. 414, 
415, 416–417; 51, с. 209], інакше кажу-
чи – семіо тичного організму [40, с. 141–
142]; організму, укладеного із сукупності 
первинних знакових одиниць за певним 
правилом, своєрідним граматичним при-
писом [52, c. 167, 168, 171], який допус-
кає взаємне узгодження (кореляцію) їхніх 
смислових, а отже, і формальних (насам-
перед і головно іконографічних) вимірів 1. 
Ці дослідчі дії аналітичного й синтетично-
го характеру наділені достатньою мірою 
актуальності, адже від їхніх конкретних 
результатів залежить вирішення пробле-
ми адекватності розуміння, сприйняття та 
інтерпретації твору мистецтва. Воднораз 
пізнавальна вага останньої з них – як під-
сумкової та вирішальної за своїми резуль-
татами – є, зрозуміло, більшою. При цьо-
му особливо доречним і навіть об’єктивно 
необхідним текстуальний етап семіотич-
них студій бачиться в процесі вивчення 
й осмислення творів мистецтва з багато-
мірним ідейно-тематичним планом (на 

рівні значеннєвого наповнення окремих 
знакових одиниць та загальної структури, 
системи смислотворення) і, відповідно, 
складнішим іконографічним ладом. До ка-
тегорії останніх зразків, безсумнівно, на-
лежить відомий монументальний рельєф, 
що висічений на одній із брил плоскогір’я 
в с. Буша на Вінниччині і є невід’ємною 
складовою цілого скельного архітектурно- 
скульптурного комплексу релігійного при-
значення [2, с. 98–99; 22]. Хоча у світлі 
проведених стилістико-композиційних, 
іконографічних та епіграфічних розшуків 
удалося аргументувати порівняно пізнє 
походження цієї неординарної пам’ятки 
(у межах кінця XVI – першої половини 
XVII ст. / 20–30 рр. XVIII ст.), визначити її 
сюжет як «Моління св. Онуфрія Великого 
в пустелі», тобто окреслити межі історико- 
культурного поля функціонування і 
пов’язати її із християнським культовим 
мистецтвом [18; 19; 20], однак змісто-
вий план її донині не вдавалося осягнути 
спов на, належною мірою. 

Аналізована скульптурна композиція 
укладена із чотирьох основних іконічних 
фігур, а саме: безлистого дерева, що ви-
сочить на прискалку; півня, який стоїть на 
горизонтально розташованій гілці дерева; 
оголеного чоловіка з предовгою бородою 
і волоссям (святий пустельник-анахорет), 
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котрий укляк у молитовній позі перед / під 
деревом (безпосередньо під фігурою пта-
ха), спершись коліньми на край згаданого 
прискалка, і благородного оленя-роганя, 
який височить на другому прискалку за 
спиною молільника. Окреме місце в зо-
браженні посідає обрамлена інскрипційна 
таблиця, вирізьблена при його верхньому 
краю майже по центру, що містила свого 
часу пояснювальний напис. Між собою 
основні фігури поєднані як двомірними, 
так і багатомірними формальними й ідей-
ними зв’язками, що утворюють змістову 
структуру твору, тіло його семіотичного 
тексту. Чи не найвиразнішим підтверджен-
ням цього є композиційне поєднання де-
рева, птаха й молільника, а також загаль-
на просторова орієнтація всіх персонажів 
зображення: людина і тварини звернені в 
одному напрямку – справа наліво, до де-
рева, що відтворене при самому лівому 
краю витягнутої по горизонталі скульп-
тури. Щодо самих цих фігур, то всі вони 
(поодинці й у різних комбінаціях, включно 
з укляклою постаттю молільника) – до-
волі поширені, як засвідчує фактографія, 
іконічні знаки / знакові формули (мотиви) 
християнської теологічної системи. Літо-, 
дендро- й зооморфні образи віддавна 
мисляться в символічних координатах [47, 
с. 192, 197–199, 206; 63, s. 125–130, 151–
157, 233–237, 267–272], і їхнє значеннєве 
наповнення повсякчас (чи майже повсяк-
час) відзначало ся більшою або меншою 
багатомірністю. Констатація цього фак-
ту особливо підставова для церковної та 
дов колоцерковної культури епохи Бароко, 
що позначена, як відомо, неабиякими ви-
дозмінами й нововведеннями в традицій-
ну християнську знакову систему. З огляду 
на це актуалізація того чи іншого значен-
нєвого плану названих символічних ізо-
морфів у кожному конкретному творі зале-
жала від реального зіставлення з іншими 
символами, що входять до однієї іконо-
графічно-композиційної структури. Отже, 
адекватне сприйняття і прочитання знаків 
повсякчас вимагало не лише осягнення 
всього (чи майже всього) спектра ідейно-
го навантаження кожної складової одиниці 
знакової структури, але й з’ясування ме-

ханізму та імовірних результатів їхнього 
взаємозв’язку і взаємоузгодження (коре-
ляції).

Семіографіка дендро-  
та орнітоморфного мотивів

У річищі семіографічних студій насам-
перед спинимося на двох знаках-образах 
бушанської скульптури: на птахові і без-
листому дереві, що зображені на рельєфі в 
безпосередній композиційній сув’язі між со-
бою, творять окремий іконографічний, а от-
же, і змістовий / -у мотив / формулу. Крім 
цього, вибір цієї пари знакових одиниць 
зумовлений багатомірністю їхнього зна-
ченнєвого наповнення, а ще – неординар-
ністю (якщо не унікальністю) на тлі інших 
варіантів загальнішого, архетипового моти-
ву «птах на дереві», широко представле-
ного в культовому й релігійному мистецтві 
християнського світу, насамперед Європи, 
періоду пізнього Середньовіччя – раннього 
Нового часу (принаймні донині нам не вда-
лося розшукати інший зразок поєднання 
названих знаків-образів у системі христи-
янської іконографії).

Півень. З огляду на регулярність співу 
названого птаха впродовж доби, у багатьох 
народів Давнього Сходу і античної Європи 
він здавна мислився своєрідним хрономет-
ром [64, s. 126]. У руслі християнського 
віро вчення найбільшу акцентацію отрима-
ла здатність півня означувати своїм співом 
прихід півночі («нижнього» зеніту добово-
го сонцевороту), а також наближення схо-
ду сонця й настання дня. Тим-то нерідко 
його вважали «природженим дзвонарем  
ночі», своєрідним «дзвоном духу», котрий, 
за словами автора алегоричної лицар-
ської поеми «The Faerie Queene / Королева 
фей» (1590) Едмунда Спенсера: 

Дзвонить у свій срібний дзвіночок над 
сплячими,

Щоб прикликати їхній розум до Високого 
Піднесенного [6, c. 118, 325].

У зв’язку із цим півень сприймався 
як символічне втілення не лише межо-
вої ситуації в часовому потоці, певного 
перехідного моменту, але й самого світ-
ла Божого (Христового), світила-сонця 
(Сонця-Христа). Також за ним визнавала-
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ся здатність відганяти й позбавляти сили 
всіляку зловорожу нечисть (духів, упирів, 
відьом та ін.) і темні породження ночі [64, 
s. 126, 131–132; 63, s. 236]. У цьому-таки 
ідейному річищі лежить народне уявлен-
ня, зокрема в росіян, про неможливість 
утілення / входження в півня Диявола / 
злих духів, адже на ньому «ангельський 
чин», а на голові він несе гребінь – коро-
ну [7, c. 207, 287–288]. Окрім цього, від 
періо ду раннього християнства віряни лу-
чили його опівнічний спів з ідеєю воскре-
сіння Спасителя й перемоги над пеклом; 
глас його мислився реальним провіщен-
ням тріумфу Божої сили і слави, а отже, 
спасіння всього роду людського. (Згідно з 
пере данням перших століть існування но-
вої віри, Христос воскрес після першої піс-
ні цього птаха [47, с. 198–199], у пізніших 
апокрифічних текстах птах лише зголосив 
своїм співом цю подію [30, с. 201–202]). 
Відповідно, півень сприймався символом 
воскресіння як такого [64, s. 116, 117; 63, 
s. 235, 236], тим паче сон, від якого птах 
пробуджує людину, традиційно мислився 
своєрідним проявом смерті (завмиран-
ням), точніше – перехідним, порубіжним 
станом між буттям і небуттям [3, с. 502, 
504; 28, с. 343]. З такими уявленнями про 
роль означеного представника класу пта-
шиних пов’язаний і богослужебний при-
пис припиняти Великий піст перед нічним 
«куроглашеніем» (принаймні таке уставне 
правило діяло в Російській православній 
церкві [30, с. 202]). Воднораз у коментарі 
Феофілакта Болгарського (*?–†1107) до 
Євангелія від Матвія голос алектора (пів-
ня) витлумачено ще й «словом Ісусовим», 
яке не дозволяє нам «росслабится и спа-
ти, но и глаголя намъ “бдите” и “востаните 
спящии”» [38, с. 164–165] 2. Тобто півень 
вважається знаком-образом бадьорості й 
пильності духу, стійкості віри. Названий 
середньовічний автор визначив цього пта-
ха «вѢзерункомъ [для вірян. – Р. З.] хва-
ли… Богу || жеби и ми Богу честь воздали» 
[38, с. 164–165]. Популярність такої інтер-
претації в ранньомодерний час засвід-
чує вірш «О куроглашеніи» з рукописної 
пое тичної книги 1699 року «О пріроженю 
человѢческомъ под которою планетою зна-

мен небесных родится всякъ человѢкъ…» 
авторства архимандрита Онуфрія – на-
стоятеля Курязького Преображенського 
монастиря під Харковом [38, с. 140–141] 3. 
Цей поетичний текст містить, зокрема, та-
кі рядки: «Егда же пѢвень спѢваетъ, ты 
чуешъ, || хвалить встан(ь) [Бога. – Р. З.], 
тим день добръ спродкуешъ, || ПѢвень 
спѢваетъ, же день зближается, || честь 
даетъ, же в ден(ь) добре мается... То дай 
намъ рано тя (Боже) хвалиты, || Вечеръ 
и утро добре проводиты…» [38, с. 164]. 
До слова, традиція розпочинати добовий 
цикл молитов з першого передранкового 
співу півня існував у християнських монас-
тирях здавна [63, s. 236–237; 45, с. 157]. 
Щобільше, у деяких середньовічних цер-
ковних текстах, зокрема католицькому гім-
ні «Laudesus», що базується на відповід-
ному тексті збірки гімнів для повсякденних 
молитов «Liber cathemerinon» Авреліуса 
Проденціуса Клеменса (*348 – † після 
405), півень як звістун настання світлої 
частини доби (часу влади світла), як від-
кривач нового дня віри прирівнювався до 
самого Христа, ба навіть ототожнювався 
з Ним – будителем душ віруючих, закли-
качем до [істинного] життя [63, s. 235]. До 
речі, свого часу св. Григорій Великий пред-
ставив півня алегорією Доброго Пастиря 
[9, с. 204], крім цього, із Середньовіччя 
походить формула «gallina significant 
Christum, sapientiam et animam / курка  
(півень) означає Месію, мудрість і муж-
ність» [64, s. 127]. Таке принципове збли-
ження названого птаха із Сином Божим 
зреалізоване, на думку деяких учених, і в 
сюжеті протистояння півня й лева, який 
наявний, зокрема, у скульптурному оздоб-
ленні порталу костелу Святого Міхаеля 
(ХІІІ ст.) у Пфорцхаймі (земля Баден-
Вюртенберг, Німеччина) [61, S. 70; 64, 
s. 117]. У названому сюжеті останній зоо-
морф слугував утіленням вічного ворога 
Бога – самого Диявола. 

Завершуючи вищесказане, слід додати, 
що уявлення про півня як про, з одного бо-
ку, глашатая окремої часової віхи, означ-
ника певного часового виміру / показника 
земного буття, а з другого, – символічний 
орнітоморфний образ самого божества – 
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Христа – спричинило в деяких місцях 
християнської ойкумени приписування 
цьому птаху також ролі провісника початку 
Страшного суду [66, s. 150].

Нарешті, півень є символом-марке-
ром деяких святих, насамперед апостола 
Петра, а ще – ранньохристиянського свято-
го мученика Віта (Vitusa) (див., напр., зобра-
ження на тему «Каяття апостола Петра»: 
книжкова мініатюра із Хлудовського псал-
тиря ІХ ст. [55, л. 38 об.]; ікона іонійської 
школи XVII cт. з приватного зібрання [8]; 
книжкова гравюра-ілюстрація з київського 
видання «Прєчєстныи акафисты, и про-
чї  Сп(а)ситє(л)ны  молбы…» 1709 ро-
ку [39, арк. 27]; дерево різна гравюра з 
Нюренберзької хроніки 1493 року [75], 
статуя святого 1721 року різьця чесько-
го майстра Aндрея Філіпа Квітайнера з 
празького костелу Святого Томаша [68, 
s. 55, 198, (іl.) 144]). Щодо останнього 
праведника віри, півень є лише одним із 
чотирьох можливих зооморфних ідентифі-
каторів (поряд з вороном, левом чи вов-
ком) [70, S. 66–67; 75] 4, у випадку пер-
шого – єдиним такого роду символічним 
атрибутом, що пов’язаний з відомим єван-
гельським сюжетом потрійного зречення 
апостолом свого Вчителя (Мт., 26:74–75; 
Мр., 16:68–72; Лк., 22:60–62; Ін., 18:27) 
[17, с. 46–47; 70, S. 66; 59, p. 160–165, 
fig. 1–4; 63, s. 236, (il.) 64]. Утім, історія та-
кого вчинку апостола Петра набула з ча-
сом у християнському віровченні ширшого 
ідейного сенсу, образ півня почав вважа-
тися не лише викривальним «свідком» 
страху, зради й покаяння конкретного учня 
Христа, але й одним з утілень страстей 
Сина Божого, властиво – знаком окремої 
форми Його душевних тортур і принижен-
ня, посутньо – одного зі знарядь земної 
смерті, заподіяної Йому грішними людь-
ми. Не випадково в церковному мистецтві, 
присвяченому – безпосередньо чи опо-
середковано – темі страстей Христових, 
означеного птаха часто зображали на 
вершині колони, біля якої  римські легіо-
нери бичували Месію 5, чи на Голгофному 
хресті. Цей іконографічний мотив наявний 
у низці образів і насамперед у такому з 
них, як «Знаряддя страстей Христа / Arma 

Christi», що постав (принаймні остаточно 
сформувався) на Заході в другій полови-
ні XIV cт. унаслідок чергового піднесення 
на етапі пізнього Середньовіччя християн-
ської містики. При цьому образ Arma 
Christi втілювався як самодостатня іконо-
графічна тема і, відповідно, формальне 
втілення та як доповнююча / паралельна, 
поєднуючись з іншими образами – скор-
ботного, мертвого чи малолітнього Христа, 
Богородиці, євангеліста Іоанна, Марії 
Магдалини та інших, слугуючи останнім за 
своєрідну символіко-знакову атрибутику 
(див., напр., два образи 1404 р. «Христос 
(у гробі з пристоячими) зі знаряддями 
страстей» пензля Лоренцо ді Манако 
(Галерея мистецтв, Флоренція) [57], гра-
вюру-ілюстрацію «Христос (збирає кров 
у чашу) зі знаряддями страстей» 1470–
1485 рр. (Німецький національний музей, 
Нюрнберг) [57], рельєф (на металі) «Arma 
Christi» XVI / XVII cт. (з вівтаря церк-
ви Святого Петра в Колленжес-ла- Руж, 
Франція) [57]; образ «Христос – Муж скор-
боти» близько 1530 р. роботи південно-
нідерландського маляра (Музей образо-
творчих мистецтв, Будапешт) [41]; лемків-
ську ікону XVIІІ / XІХ ст. «Христос – Муж 
скорботи» із с. П’єтна Малопольського 
воєводства Польщі [58, s. 43, (il.) 147]; іко-
ни «Богородиця зі знаряддями Страстей 
Спасителя / Плач Богородиці при хресті», 
зокрема північноросійського письма XVIII і 
ХІХ cт. [10; 15; 57]; «Христос – Недремне 
око» [36, с. 29, 30, 39]). 

Безлисте дерево. Образ дерева без 
листя використовувався в християнській 
літературі (зокрема теологічній) та іконо-
графії на позначення різних смислових 
планів. У сюжеті про пори року він фігурує 
як алегорія зими, зимового завмирання, 
засинання природи, а ще, опосередкова-
но, – завершального періоду життя людини 
(старості). Виразним прикладом тут слугує 
відповідне стінописне зображення почат-
ку XVIII ст. у Введенській каплиці емпори 
Святоюріївської церкви в м. Дрогобичі на 
Львівщині, на якому відтворене безлисте 
дерево поряд з фігурою старця в кожу-
сі [34] 6. Проте частіше відсутність лис-
тяної крони на дереві свідчить про його 
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всохлість, мертвотність. Саме такий стан 
рослини кілька разів згадується у Святому 
Письмі. Чи не найвідоміше висловлюван-
ня про всохле дерево в Старому Завіті міс-
тить Книга пророка Єзекіїля: «І пізнають 
усі польові дерева, що Я, Господь, понизив 
високе дерево, повищив дерево низьке, 
висушив дерево зелене і дав проквітнути 
дереву сухому» (Пр. Єзек., 17:24). У се-
редньовічній екзегетиці ці рядки зазвичай 
інтерпретувалися як вказівка на чудесне 
зачаття безплідної святої Анни – матері 
Діви Марії [53, с. 18]. Виразною ілюстра-
цією такого тлумачення є живописний об-
раз «Богоматір сухого дерева» (між 1460 
і 1473 рр.) роботи голландця Петруса 
Крістуса зі збірки барона Тісена-Борнеміса 
[53, с. 18–19, (ил.)]. Натомість у новоза-
вітній частині Біблії образ всохлого дере-
ва постає двічі. Так, у Євангелії від Матвія 
він присутній у сюжеті з безплідною (хоча 
й живою, вкритою листям) фігою, що враз 
всохла – на здивування учнів Христа – піс-
ля того, як Він, не знайшовши під нею жод-
ного плоду, промовив: «Нехай плоду із те-
бе не буде ніколи повіку!» (Мат., 21:18–20). 
У цьому випадку всохла рослина символі-
зує, увіч, непотрібність, внутрішню марно-
ту всього того на землі, що не приносить 
плодів, а водночас – і маловір’я та сумніви 
послідовників Спасителя, що знесилює їх-
ню духовну міць. Останнє тлумачення ви-
пливає з наступних слів Сина Людського: 
«Коли б мали ви віру і не мали сумніву, то 
вчинили б не тільки як із фіговим деревом, 
а й якби й цілій горі ви сказали: “Порушся 
та кинься до моря”, – то й те б сталося! 
І все, чого ви в молитві попросите з вірою, – 
то одержите» (Мат., 21:21–22). У контексті 
наведеного уривку всохле дерево постає 
також символом безпліддя й омертвілості 
як такого / -ої. Цьому визначенню сповна 
відповідає зміст слів Христа про «дере-
во сухе», звернених до «дочок єрусалим-
ських» під час хресного шляху на Голгофу 
(Лук., 23:31). Популярність теми безплід-
дя, а отже, і зайвості всохлого дерева у 
вітчизняній церковній літературі ранньо-
модерного часу засвідчують суголосні 
з новозавітними текстами твердження 
І. Величковського (близько 1651–1701 рр.): 

«Коли на дереві і листу не побачимо і вже 
засохле дерево, тоді жодного від нього 
не сподіваємося плоду, жодної утіхи» [11, 
с. 127]. Одночасно цей служитель культу й 
релігійний автор прирівняв до всохлого де-
рева і грішника: «Людина грішна, коли <…> 
листя надії стратить через відчай, корінь 
віри засушить – о, вже там не побачиш 
жодного плоду!» [11, с. 127]. Символічне 
ототожнення зарозумілих («пышны(х).., 
высокомыслны(х)», «думных и гордых») 
людей з «деревами сухими», які вічно горі-
тимуть «в пєчи пєкєльной огнистой на вє-
ки», містить і текст «Казаньє на прп. отца 
н(а)ш(є)го Онуфрїя Вєли(кого)» відомого 
проповідника Іоаникія Галятовського з кни-
ги «Ключ разумѢнія» львівського видання 
1665 року [14, арк. 466].

Сюжетно-тематичні контексти візуаліза-
ції, а отже, і вербалізації сухого (мертвого) 
дерева як знаку смерті і / чи безпліддя, грі-
ха в християнстві доволі розмаїті. Носієм 
«смертельного» сенсу однозначно постає 
зображення такого дендроморфа на над-
гробках, як, наприклад, на поховальній пли-
ті малолітнього Рафаїла Осієського (після 
1547 р.) у кляшторі домініканців (Краків) 
[65, s. 241, (il.) 13] 7. Таку значеннєвість 
виразно задекларовано, зокрема, у низ-
ці західноєвропейських творів релігійно- 
повчального, моралізаторського змісту 
(своєрідних ізоморфних мораліте), як-от 
у гравюрі «Смерть владна над хіттю і гор-
дістю (Vanitas)» (1619) Ієроніма Верікса 
(1548–1624), на якій мотив дерева сусідує з 
образом смерті у вигляді людського кістяка. 
Аналогічне поєднання образів демонструє 
також монументальна фрескова компози-
ція «Смерть св. Ієроніма» 1502 року пен-
зля Віктора Карпаччо з будинку Братства 
св. Георгія у Венеції, упритул до правого 
краю якої відтворено всохле сохате дерев-
це з людським черепом і нижньою щеле-
пою (від нього) на двох сучках [12, с. 29, 40, 
42, (ил.) IX, 32].

Образом смерті, точніше невідворот-
ності останньої, безлисте дерево постає 
в сюжеті вбивства-мучеництва святих чи 
віруючих. Такі приклади відомі як у східно- 
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чені св. Феофілу Новому, властиво, його 
страті, на сторінках Мі(е)нологія Василя ІІ 
(близько 988 р.), зображення страти- 
мучеництва св. Себастьяна, у вико нанні 
багатьох західних майстрів, зокрема епохи 
Відродження, наприклад, відповідна ком-
позиція 1507 р. Ханса Бальтунга (Гріна) 
і близько 1515–1520 / 1521 рр. Марко 
Пальмеццано [49, c. 402, (ил.); 29, с. 158, 
163, табл. ХІ: 182, 199; 33, с. 32, (56–57), 
(ил.) 11]). Останнього праведника нерід-
ко відтворювали прив’язаним до стовбу-
ра всохлого дерева чи дерева з обтятою 
кроною 8. Майже тотожну змістову роль 
відіграє аналізований образ і в сюжетах, 
пов’язаних із Христом: «Богородиця з 
Дитям», «Поклоніння Марії Дитяті», «Нині 
відпускаєш раба Свого…», «Моління про 
чашу», «Поцілунок Юди / Взяття Христа 
під варту», «Розп’яття», «Оплакування» 
(див., напр., відповідну гравюру 70–
80-х років XV cт. «Мадонна в дворі» різ-
ця Мартіна Шoнгауера; живописну ком-
позицію XV cт. «Поклоніння Марії Дитяті» 
роботи П’єр Франческо Фьорентіно [1, 
с. 233, (ил.) 295], у якій зображення мерт-
вих дерев поєднано з мотивом дороги, 
що асоціюється зі страсним життєвим 
шляхом Христа; композицію першої по-
ловини XVI ст. із Богородицею, малолітнім 
Христом і старцем Симеоном авторства 
венеціанця Джованні Белліні; вівтарну 
композицію «Моління про чашу» 1509–
1518 рр. пензля Альбрехта Альдорфера з 
монастиря Святого Флоріана чи відповідну 
роботу 1510–1516 рр. венеційського маля-
ра Марко Басатті; фреску 1325 р. «Взяття 
Христа під варту» П’єтро Лоренцетті в 
церкві Сан-Франческо в Ассізі та образ 
близько 1500 р. на цю-таки тему кас-
тильського майстра з ретабло [29, с. 53, 
139–140, 141, ил. 21, 155; 53, с. 54–55, 
ил.; 69, s. 308, 310, 312, (il.); 54, c. 46, 49, 
(ил.); 72, s. (30–31), (il.) 10]; «Розп’яття з 
лицарем-молільником» на реверсі медалі 
1445 р. роботи Антоніо Пізанелло на честь 
повелителя Чезени Доменіко / Новелло 
Малетеста [31, c. 137–138, 195, ил. 83]; 
вівтарний образ «Оплакування» XVI ст. 
пензля Пєтро Марескальки [1, c. 153, 
(ил.) 180]). Воднораз у передостанньому 

сюжеті сухе дерево символізує, увіч, і гріх 
зради Юди Іскаріота, відступництво його 
від Спасителя, так само як безлисте де-
ревце чи кущ у згаданій ілюстрації до тек-
сту кондака № 12 київського гравера Тита 
«Каяття ап. Петра» з книги «Прєчєстныи 
акафисты, и прочї  Сп(а)ситє(л)ны  
молбы…» 1709 року вказує (поряд з об-
разом півня) на гріх відречення учня від 
Учителя [39, арк. 27].

Безлисте дерево в згаданій сцені страти 
св. Феофіла Нового з Мінологія Василя ІІ 
реально потрактувати ще й знаком-обра-
зом злочину, інакше кажучи – гріховної дії, 
адже воно відтворене поблизу фігури ка-
та, який підніс меч над головою мученика. 
Показово при цьому, що за спиною самого 
праведника видніється живе дерево, вкри-
те буйним листом [49, с. 402, (ил.)]. Перед 
глядачем розгорнута виразна бінарна опо-
зиція ізоморфних носіїв ідеї життя та смер-
ті, праведності й гріха / злочину. При цьому 
протистояння підкреслене доволі динаміч-
ним зустрічно-супротивним нахилом-рухом 
крон дерев одне до одного. Подібна семіо-
тична опозиція представлена й на інших  
мініатюрах названого манускрипту, зокрема 
в сцені тортури вогнем Максима і Феодота 
Адріанопольських [35].

Назагал зображення сухого дерева в 
парі з живим, повносилим деревом трап-
ляється в церковному мистецтві доволі 
часто. У ранньохристиянському мистецтві 
такі дендроморфні знаки-образи подеколи 
фланкували мотив хрещення. Сенс цієї 
бінарності в названому випадку полягав у 
протиставленні різних періодів життя лю-
дини: до і після прийняття нею нової ві-
ри. При цьому мертва рослина слугувала 
символом смерті во гріху, а друга – вічне 
життя во Христі. До слова, саме хрещен-
ня мислилося актом смерті, про що свід-
чать слова апостола Павла в Посланні до 
римлян: «...ми поховані з Ним [Христом. – 
Р. З.] хрещенням у смерть» (Рим., 6:4). 
Подібна пара обабіч постаті Доброго 
Пастиря (Христа) [47, с. 192–193] чи в сю-
жеті «Моління / Каяття св. Ієроніма в пус-
телі» (див. відповідний образ роботи вене-
ційця Якопо Белліні (близько 1395–1470 / 
1471 рр.) [13, с. 9, (іл.)]) означувала той-
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таки шлях духовного спасіння. Змістова 
протилежність обох названих ізоморфів 
виразно задекларована в низці творів 
дов колоцерковного мистецтва алегорич-
ного спрямування, як-от у живописному 
диптиху близько 1480 року «Алегорія жит-
тя і смерті» анонімного автора зі Східної 
Німеччини та 1504 / 1505 року «Геркулес 
на роздоріжжі» анонімного умбрійсько- 
сієнського майстра [71, S. 54, Abb. 45; 33, 
с. 32, (54–55), (ил.) 10]. На лівій частині 
першої композиції зображено мертвого 
чоловіка посеред болота, вкритого сухими 
і зламаними деревами та кущами, у доли-
ні – зруйнований будинок; на правій – ро-
дина серед квітучої долини, на дальньому 
плані проглядається група зелених дерев і 
місто [71, S. 54, Abb. 45]. Уклад іншого тво-
ру – назагал аналогічний, що вельми по-
казово з огляду на просторову семантику 
опозиції праве / ліве, однак змістовий план 
обговорюваних знаків-образів подано в 
дещо іншій системі смислових коорди-
нат, має іншу, так би мовити, акцентуацію. 
Обіч алегоричної постаті Доброчинності 
(у вигляді молодої жінки в строгому вбран-
ні, зокрема чорному плащі та головному 
уборі чорниці), яка звертається / торка-
ється до сплячого Геркулеса, видніється 
пустельна, позбавлена ознак життя місци-
на, усіяна чорними пеньками, усохлими й 
напівусохлими деревами / кущами, по якій 
ідуть подорожні, прямуючи до пишного 
квітучого саду регулярного планування, 
з водограєм і будинком, що видніється на 
дальньому плані. Обіч постаті Гріховності 
(у вигляді молодої жінки в розкішному світ-
ському вбранні), яка також намагається 
привернути на свій бік головного персона-
жа, представлено той-таки набір мотивів, 
але в іншому порядку: спершу квітучий 
сад (Сад любові) з водограєм, тваринами 
й гулящими людьми, а згодом – пустельна 
територія із всохлими та напівсухими де-
ревами й голими людьми. Увіч, перед гля-
дачем розгорнута тема вибору між добро-
чинністю / добром, яка / -е пов’язана / -е 
з багатьма труднощами, утратами, але в 
результаті приводить до райського, вічно-
го життя, і гріховністю / злом, що манить 
добробутом, насолодою, але в підсумку 

приводить до занепаду, злиднів (насампе-
ред духовних) і смерті.

Семантичне протиставлення всохлого 
безлистого й повносилого / -их дерева / -в 
подекуди використовувалося в сюжетах, 
присвячених святим анахоретам-пустель-
никам, властиво, у сюжеті «Відвідини / 
Зустріч св. Антонія (й) Павла Пустельника» 
(пор. відповідну живописну компози-
цію Швабського автора 1445 р. чи май-
стра Грюневальда з Ізінгемського вівтаря 
1515 р. [див.: 37, с. 49, (ил.) XLI]), будучи 
вказівками певних реалій майбутньої долі 
цих сподвижників віри.

Наразі слід наголосити, що в християн-
ській іконографії для позначення-марку-
вання несприятливого довкілля (пустелі / 
пущі тощо), а водночас і гріха, спокуси 
всохле дерево використовувалося досить 
часто. За виразний приклад тут може пра-
вити композиція «Спокуса св. Антонія на 
золотій горі» – частина живописного по-
ліптиха 1432–1436 років анонімного май-
стра сієнської школи, присвяченого істо-
рії чудес преподобного [74, S. 62, (166), 
(Tafеl.) 96], або композиція 1430-х років 
«Похід волхвів» авторства сієнського ма-
ляра Стефано ді Джовані / Сассетта [42, 
с. 111, (ил.) 224 в]. Ця образотворча прак-
тика також базується на текстах Святого 
Письма. У біблійній традиції пустеля пред-
ставлена територією Диявола (Сатани), 
місцем його перебування, а відповідно, 
і полем битви між ним та прийшлими свя-
тими отцями-пустельниками [32, c. 72–73, 
327–328]. Не випадково образ мертвого 
дерева нерідко фігурує в композиціях із 
зображенням нечистої сили й персонажів 
язичницької (зокрема античної) міфології 
(демонології) (див., напр., графічні аркуші 
«Відьми» (1510), «Три парки» (1513) тощо 
згаданого вже Ханса Бальдунга Гріна [29, 
с. 159, 163, (ил.) 184, 198]).

Принагідно застережемо існування мо-
тиву зворотної метаморфози: оживлення 
мертвої деревини символізувало, увіч, по-
долання незворотності акту смерті, силу 
життєвої енергії й чину праведності. Чи не 
найвиразнішим прикладом цього є староза-
вітна історія з пророслим жезлом пророка 
Аарона. Згідно з текстом книги Числа, коли 
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ІСТОРІЯ

всі священики поклали свої жезли-палиці 
перед Мойсеєм, то лише патериця Аарона 
пустила паростки, зацвіла і вродила миг-
даль: «І ось зацвіла палиця Аарона. З до-
му Левія, видала галузки і зацвіла квітами, 
і видала горіхи» (4 М., 17:23). Таку проквітлу 
палицю можна бачити в руці названого про-
рока, зображеного в пророчому ряді іконо-
стаса початку XVIII ст. церкви Воздвиження 
Чесного Хреста Скита Манявського. Тут 
Аарон у правиці тримає жезл, увінчаний 
трьома стеблами із квітами, у лівиці – сувій 
з написом: «Пророкъ. || Ааронъ. || Радуйся 
жєзлє || прозяб||ши нам цвѢтъ || Х(рист)
а» [25, с. 74, 106–107, (іл.)]. Далеким від-
голоском подібної теми можна розгля-
дати образ віджившої (після спалення),  
проквітлої й плодоносної яблуні в апокри-
фічній легенді про розбійника, який спо-
кутував свої численні тяжкі гріхи; легенді, 
що мала поширення на вітчизняних землях 
[16, c. 131–132] 9.

Кореляція та інтерпретація  
значеннєвості знаків-образів 

як складників тексту
Згідно з показниками семіографічного 

огляду, орнітоморфний та рослинний зо-
бражальні мотиви бушанського рельєфу 
слугували на позначення переважно про-
тилежних за своїми релігійно-духовними 
сенсами значеннєвих планів. У першому 
випадку маємо справу з набором голов-
но ідей позитивної конотації (світло, сон-
це, відродження, слово Христове, душа 
спраглого віри вірянина, Христос), у дру-
гому, – навпаки – негативної (завмиран-
ня / смерть, гріховність, пустеля). Утім, 
очевидним є і те, що такими наборами 
означуваних ідейних вимірів їхні змістові 
плани не обмежувалися. Крім того, орніто-
морфний образ пов’язаний з темою зре-
чення апостола Петра та страстей / смерті 
Спасителя, а дендроморфний – із зимо-
вою порою, зимовим завмиранням при-
роди, сном (які, попри близькість до теми 
смерті, не є, зрозуміло, сповна їй адекват-
ними). При цьому цілком зрозуміло, що в 
аналізованій скульптурі – як і будь-якому 
іншому творі церковного мистецтва – не 
міг бути закладений та зреалізований 

увесь спектр змістового наповнення об-
разів півня і безлистого дерева, уся їхня 
випрацьована й актуалізована в християн-
стві полісемія. Мусив існувати певний ме-
ханізм відбору, конкретизації / обмеження 
їхніх значень, тим паче з огляду на дея-
ку неоднорідність останніх. Воднораз цей 
відбір мусив базуватися на певних крите-
ріях, що у свою чергу мали б спиратися на 
якісь спільні / подібні для обох знаків-об-
разів величини значеннєвого поля. Як за-
свідчує аналіз, такі величини дійсно є, і во-
ни стосуються ідеї гріховності та смерті. 
Але позаяк ні зречення / каяття (у випадку 
з апостолом Петром), ні тема страстей і 
смерті (у випадку Ісуса: у малолітньому ві-
ці останнього на руках Богоматері чи під 
час моління в Гетсиманському саду) не є 
однозначно провідними, принаймні вираз-
но й однозначно задекларованими, у се-
мантичному полі відповідних знаків-обра-
зів, беззастережно стверджувати існуван-
ня системно регулюючого взаємозв’язку 
між ними не доводиться. Щобільше, за 
відсутності близьких аналогів 10 заледве 
чи можливо доказово пояснити причини 
поєднання цих іконічних фігур у змістовій 
структурі бушанського зображення без до-
даткового знаку-образу, який виконував би 
роль означника (детермінанта) [5, с. 248, 
249] 11, своєрідного коду [56, с. 45, 66] се-
міотичного поля аналізованих ізоморфів і 
утвореної ними формули (мотиву): півень 
на всохлому дереві. У цьому випадку де-
термінант / код значеннєвого спектра до-
сліджуваних знаків-образів слід шукати 
поза межами їхньої пари.

На таку роль – поміж ізоморфів скульп-
турної композиції – може претендува-
ти лише головний персонаж: молільник 
Онуфрій 12, адже ще один «позаформуль-
ний» образ оленя, по-перше, відзначаєть-
ся не меншою семіотичною багатомірніс-
тю, і сам потребує, відповідно, кореля-
тора / корегувальника в особі того-таки 
святого пустельника [21, с. 10–23, 63–66], 
по-друге, не демонструє, як засвідчує до-
ступна джерельна база (писемна й об-
разотворча), прямого зв’язку з обговорю-
ваними дендро- та орнітоморфом. Отож 
саме Онуфрій Великий є означувальним 
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РОСТИСЛАВ ЗАБАШТА. БУШАНСЬКИЙ РЕЛЬЄФ ЯК СЕМІОТИЧНИЙ ТЕКСТ

складником (знаково-образною ланкою) 
семіотичного тексту бушанського рельєфу. 
І дійсно, у знаковому полі образу цього 
святого ідейно-тематичне спрямування 
аналізованих ізоморфів (як і оленя) поміт-
но конкретизується. У випадку орнітомор-
фа на перший план виступає ідея перед-
ранкової молитви, славлення Спасителя, 
урешті – духовного пробудження / відро-
дження / преображення. Заразом актуалі-
зується уявлення про «ангельський чин» 
цього птаха [7, c. 207], адже в агіографії 
Онуфрія Великого, а також в іконографії 
сюжету «моління відлюдника в пустелі» 
нерідко фігурує образ саме ангела-году-
вальника / причащальника [73, р. 463, 
464; 14, арк. 469; 18, с. 114–115, 131–134, 
іл. 5:1; 6:1, 2, 5–9]. До слова, за останнім 
визначенням прозирає прадавнє уявлен-
ня про птахів, зокрема півня, як про меді-
умів між земним світом людей і небесним  
вирієм-раєм – місцем перебування птахів 
і душ померлих (пор. фольклорний мотив 
птаха на верхівці дерева [24, с. 129 (при-
меч. 189)], відображений у тексті примов-
ки колядницької ватаги гуцулів: «Сидить 
когут на вербі, пустив коси до землі» [43, 
с. 210]). У випадку дендроморфа – семан-
тичний рівень пов’язаний насамперед із 
простором пустелі як місцем перебування 
нечистої сили й боротьби вірянина-від-
людника з власними тілесними та душев-
ними пристрастями, набуття ним правед-
ності. Воднораз у змістовому вимірі без-
листого дерева виразно прозирає ідея 
завершення циклу земного буття, адже, 
згідно з агіографічним переданням, запо-
чаткованим св. Пафнутієм [73, р. 467], ста-
рий аскет особливо ревно молився в пус-
телі перед своїм відходом у потойбіччя, 
і саме цей момент його житія (властиво, 
остання молитва) поширився в іконографії 
святого, зокрема відображений у дослі-
джуваній пам’ятці мистецтва. Із житійної 
історії відомо, урешті, що пальма, плода-
ми якої він живився впродовж десяти літь 
самот ності, після відходу його у вічність 
усохла [73, р. 467], зникло й джерело та 
запалася печера-келія. Отже, носієм теми 
смерті в рельєфі є не лише символічний 
образ усохлого дерева, але й образ само-

го молільника Онуфрія, хоча й опосеред-
ковано. З одного боку, тут слід зважити й 
на те, що смерть праведників не мала в 
християнському віровченні негативного 
значення, навпаки, сприймалася проявом 
єднання з Богом [46, с. 35–36]. Це виразно 
доводить опис смерті того-таки Онуфрія 
Великого, тіло якого, згідно з деякими ва-
ріантами житійної історії, перед відходом 
просвітилося, а душу, що залишила зем-
ну оболонку, «ангєли… нєсли до Нєба, 
з музыкою и спєванєм вєсєлым, котороє 
спєваньє чути было на повєтру…» [14, 
арк. 469]. З другого, – цей преподобний, 
будучи одним з перших християнських 
відлюдників-аскетів, визнавався в деяких 
країнах християнської ойкумени, зокре-
ма в Україні, взірцем самовідданої пра-
ведності й патроном чернечого чину [23, 
с. 12–13], а прийняття чернечої обітниці 
від самих початків вважалося свого роду 
смертю 13, самих же монахів нерідко на-
зивали «непохованими мерцями» [8, с. 4; 
48, с. 139]. Новоявлений монах (після акту 
постригу) набував нової духовної іпостасі: 
він «отримував нове ім’я і нове вбрання, 
чорне, що означувало смерть, зречення 
цього світу» [48, с. 139]. Якщо взяти до 
уваги ще й факт функціонування цілого 
бушанського скельного комплексу на пев-
них етапах його історії як монашого осідку 
(скиту-келії), запропонована інтерпретація 
змістового плану аналізованого ізоморфа 
стає ще правоможнішою.

Зокрема, мотив, укладений із зобра-
ження півня і всохлого дерева, утілює, 
посутньо, дуальну опозицію, що визнача-
ється протиставленням таких універсаль-
них понятійних величин, як життя і смерть. 
Саме на контрасті значеннєвості аналі-
зованих образів і ґрунтується, увіч, їхня 
іконографічно- композиційна єдність у сис-
темі бушанського рельєфу 14. Щоправда, 
у поєднанні з образом святого праведника 
семіотична опозиційність означених ден-
дро- і орнітоморфа аналізованої скульптур-
ної композиції дещо нівелюється. Річ у тім, 
що духов ний чин Онуфрія Великого засвід-
чує, крім того, здатність праведного життя 
подолати людську гріховність, перебороти 
земну смерть, тобто демонструє фактично 
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можливість чудесного проквітнення всох-
лого дерева, перетворення пустелі в місце 
духовного раювання [14, арк. 465, 467, 468, 
469 зв., 470]. Не випадково в Київському 
псалтирі праведника було прирівняно до 
проквітлої фінікової пальми, до повносило-
го кедра [26, л. 130, (ил.)].

Примітки
1 Тут доводиться констатувати, що серед 

дослідників знакових систем донині немає устале-
ного визначення конкретного предмета семіотичних 
студій [52, c. 167, 168, 171; 51, с. 209; 40, с. 141–142].

2 Пор. принагідно гасло довкола геральдично-
го півня, представленого в картуші на титулі кни-
ги Симона Старовольського «Polonia» 1632 року: 
«Rerum ugilantia custos / Хранитель пильності» [67, 
s. 284].

3 Вірш на арк. 38 зв. означеного збірника [38, 
с. 164].

4 При цьому півень, як і ворон, зображався стоячи 
на книзі [70, S. 66].

5 Назагал мотив «півень / птаха на колоні» похо-
дить ще з язичницької античності [61, s. 168, 170, 
fig. 8, 10]. У подібних християнських пізньоантичних 
та ранньосередньовічних зображеннях колона пред-
ставлена елементом урбаністичного середовища 
[61, s. 161, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 173, fig. 2, 4, 
7, 12], а не місцем покари – стовпом ганьби.

6 Старість символізує і безлисте дере-
во в композиції першої половини XVI ст. «Нині 
відпущаючи раба Твого…», яку приписують пензлю 
Джованні Белліні чи його майстерні, старість перво-
священика Симіона. Хоча дерево підноситься на 
другому плані, графіка голих його гілок на сохатому 
стовбурі неминуче привертає увагу глядача, позаяк 
«вписана» у відносно вузький просвіт між фігурами 
головних персонажів: Богородиці та Симіона, який 
приймає від Діви малолітнього Спасителя [53, с. 54, 
55 (іл.)].

7 Показово при цьому, що за своєю морфологією 
та композиційним укладом дерево на означеному 
надгробку нагадує (у дзеркальному відображенні) 
відповідний іконічний мотив бушанського рельєфу. 
Фактично перед нами реалізація однієї і тієї самої 
композиційно-іконографічної схеми, при якій дендро-
морф зміщено впритул до одного з країв зображень, 
унаслідок чого галуження стовбура виявляється аси-
метричним і таким, що заповнює не лише весь віль-
ний простір верхнього кута композиції, але й значну 
частину сусідньої площі верхньої ділянки композиції 
(будучи витягнутим по горизонталі й спрямованим до 
центру рельєфу).

8 У згаданому творі Марко Пальмеццано сухі 
тонкі дерева, що досить щільно оточують святого, 
прив’язаного до колони напівзруйнованої античної 
будови, одночасно символізують, як справедливо 

зау важив Л. Мравік, відживший язичницький світ [33, 
c. (56–57), (ил.) 11].

9 Принагідно згадується лютеранський алего-
ричний образ Старого й Нового Завітів у вигляді 
напівусохлого / мертвого – напівживого дерева, 
представлений чи не вперше в композиції Лукаса 
Кранаха Старшого «Гріхопадіння, вигнання з Раю та 
спокутувальна жертва Христа (Алегорія Старого й 
Нового Завіту)» (1529 р., збірка замку Фріденштайн, 
Гота, ФРН), а згодом повторюваний у кількох 
репліках меншого розміру, зокрема в ксилографії 
1530 року [27]. Показово, що означена композиція 
з відповідним «двозначним» дендроморфним моти-
вом набула поширення серед протестантів на бага-
тьох землях Європи, що засвідчує й титул так званої 
Несвіжської Біблії (1570–1572 рр., Польща) [76, s. 50, 
(il.) 15].

10 Віддаленим аналогом, і то з певним застере-
женням, можна вважати мотив півня на дереві з 
мало виразною листяною кроною, відтворений на ні-
мецькій гравюрі 1485 року [60]. Тут дерево символі-
зує життєдайний, пророслий / проквітлий Голгофний 
хрест, позаяк на ньому возсідає Христос (тип зобра-
ження «Муж скорботний»), а на його гілках підвішані 
чи на них оперті знаряддя страстей. Ще віддалені-
шим перегуком постає комбінація образів півня й 
усохлого деревця / куща на згаданій гравюрі «Каяття 
апостола Петра» з книги «Прєчєстныи акафисты, 
и прочї  Сп(а)ситє(л)ны  молбы…» (Київ, 1709) [39, 
арк. 27].

11 Про означник див. також працю Ф. де Соссюра 
[44, с. 99].

12 Особлива, фактично вирішальна, роль в іденти-
фікації зображення належала, звісно, супровідному 
напису на обрамленій таблиці, що підтвердив про-
цес нинішньої атрибуції рельєфу [19; 20]. Одначе 
для авторів зображення й вірян-реципієнтів (насам-
перед самих осадників-ченців бушанського скиту), 
обізнаних з іконографією сюжету моління преподоб-
ного анахорета в пустелі, подоба святого мала, без-
сумнівно, самодостатній пізнавально-визначальний 
сенс для адекватного сприйняття всієї композиції.

13 Для схимників, монахів їхнє життя – це жертовне 
служіння, фактично – добровільна самопожертва (як 
у буквальному, так і в переносному значенні), подіб-
но до смерті Спасителя на хресті.

14 До речі, поєднання таких ідейних протилеж-
ностей – хоча й у відмінному змістовому контексті 
і з іншим набором образів – типове явище для 
церковного й довколоцерковного мистецтва. Його 
демонструє, зокрема, графічна композиція 1511 року 
Ханса Бальдунга Гріна «Святе сімейство», на друго-
му плані якої представлено образ усохлого дерева з 
обламаною верхівкою, стовбур якого обвитий повно-
силою виноградною лозою з гронами [50].
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SUMMARY

The article attempts to present a well-known pattern of three-dimensional art of the 
early modern period – a monumental rock relief the Rock, located in the village of Busha 
(Vinnytsia Region) – as a semiotic text, whose content and semantic structure is de-
termined by a certain grammatical system. The analysis of the latter is carried out by 
way of example of correlation of two interconnected images-symbols of the sculptural 
composition: a leafless tree and a bird (cock). Meanwhile, the function of determiner of 
certain meanings of semantic units of the aforesaid system is performed by the image of 
the main character – St. Onuphrius the Great.

Keywords: sign-symbol, semantics, semiotic system, determiner, leafless tree, cock, 
Onuphrius the Great.
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КУЛЬТОВІ ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 
(за матеріалами експедиції Наталі Коцюбинської  

до колишнього Ямпільського повіту Подільської губернії)

Ірина Ходак

УДК  726+2-526]:303.436.3(477.43/.44)

У статті систематизовано відомості про монументальні та станкові пам’ятки культового (переважно 
церковного) мистецтва в десяти населених пунктах колишнього Ямпільського повіту Подільської губернії 
(нині Чернівецького, Могилів-Подільського, Ямпільського та Шаргородського районів Вінницької області), 
зафіксовані співробітницею Кабінету українського мистецтва Всеукраїнської академії наук Наталею 
Коцюбинською в експедиційному щоденнику 1924 року.

Ключові слова: експедиція, церква, іконостас, образ, розпис, різьблення, скульптура, іконографія.

В статье систематизированы данные о монументальных и станковых памятниках культового 
(преимущественно церковного) искусства в десяти населенных пунктах бывшего Ямпольского уезда 
Подольской губернии (ныне Черновицкого, Могилев-Подольского, Ямпольского и Шаргородского районов 
Винницкой области), зафиксированные сотрудницей Кабинета украинского искусства Всеукраинской 
академии наук Натальей Коцюбинской в экспедиционном дневнике 1924 года.

Ключевые слова: экспедиция, церковь, иконостас, образ, роспись, резьба, скульптура, иконография.

The article represents the systematized information about the monumental and easel monuments of sacred 
art (mostly church one) in ten settlements of the former Yampil district of Podillia province (now they belong to 
Chernivtsi, Mohyliv-Podilskyi, Yampil and Sharhorod districts of Vinnytsia region), which has been recorded by the 
employee of the Cabinet of Ukrainian Art of the All-Ukrainian Academy of Sciences Natalia Kotsiubynska in the 
expeditionary diary of the 1924.

Keywords: expedition, church, iconostasis, sacred image, painting, carving, sculpture, iconography.

Втрата через ідеологеми радянського пе-
ріоду значної частини національної культур-
ної спадщини повсякчас спонукає сучасних 
дослідників звертатися до доробку поперед-
ників, зокрема науковців 1920-х – початку 
1930-х років, які, попри економічну скруту 
та постійно зростаючий ідеологічний тиск в 
УСРР, зуміли зафіксувати чимало мистець-
ких пам’яток, насамперед культових. Якщо 
візуальні матеріали (скажімо, численні світ-
лини церков, дзвіниць, синагог, іконостасів 
тощо, котрі відклалися в особових фондах 
С. Таранушенка чи Д. Щербаківського) уже 
кілька десятиліть активно використовуються 
дослідниками, то більшість вербальних, се-
ред яких виокремимо експедиційні щоденни-
ки, все ще чекають опрацювання та наукової 
публікації. З-поміж джерел останньої групи, 
що донедавна залишалися поза увагою фа-
хівців, – щоденник експедиції до колишнього 
Ямпільського повіту Подільської губернії, про-
веденої в травні – липні 1924 року Наталею 
Коцюбинською за дорученням Кабінету укра-
їнського мистецтва Всеукраїнської академії 
наук (далі – ВУАН). 

Повернення імені Н. Коцюбинської у віт-
чизняний науковий контекст відбулося на 

початку 1990-х років, щоправда, упродовж 
чверті століття публікації про неї здебіль-
шого обмежувалися невеличкими статтями 
в довідкових та енциклопедичних видан-
нях, принагідними згадками в розвідках, 
присвячених різним аспектах історії укра-
їнського мистецтвознавства 1. Більш ре-
льєфно життєвий шлях Н. Коцюбинської 
висвітлено в статтях С. Білоконя [2; 3], 
Л. Падун-Лук’янової [8] та В. Корпусової [5], 
але вони містять неточності щодо біогра-
фії, напрямів і тематики досліджень, пе-
реліку установ, з якими співпрацювала чи 
в яких навчалася дослідниця. Останнім 
часом з’явилися публікації, присвячені зі-
браним Н. Коцюбинською чи за її активної 
участі колекціям хатніх стінописів, її внеску 
в підготовку карт художньої промисловос-
ті України [13; 14; 15, с. 70, 77, 90, 95–98]. 
Цього року у світ вийшло монографічне до-
слідження «Наталя Коцюбинська і Кабінет 
українського мистецтва Всеукраїнської 
академії наук (з історії вітчизняного мис-
тецтвознавства 1920-х – початку 1930-х 
років)», що містить чотири вагомі додатки, 
в одному з яких уперше опубліковано три 
доповіді дослідниці («Ритм в орнаменті», 
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ІРИНА ХОДАК. КУЛЬТОВІ ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ...

«Архітектурні мотиви в орнаменті божни-
чок», «Що вимагав Д. М. Щербаківський від 
робіт по мистецтвознавству»), та виконані 
нею 1924 року описи церков м. Гайсина 
та сіл Кисляк і Карбівка колишнього 
Гайсинського повіту, а також щоденник екс-
педиції, проведеної того самого року до ко-
лишнього Ямпільського повіту Подільської 
губернії [16].

Джерельну базу дослідження склали 
експедиційні матеріали Н. Коцюбинської, 
насамперед щоденник експедиції 1924 ро-
ку до колишнього Ямпільського повіту 
Подільської губернії, що відклався серед 
нечисленних документів мистецтвознавчих 
інституцій 1920-х років у фонді Кабінету ан-
тропології та етнології ім. Ф. Вовка (ф. 43) 
в Архівних наукових фондах рукопи-
сів та фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського НАН України (далі – 
АНФРФ ІМФЕ) [6].

Мета публікації полягає в систематиза-
ції й аналізі відомостей про монументаль-
ні та станкові сакральні пам’ятки Східного 
Поділля, наведені в експедиційному що-
деннику Н. Коцюбинської 1924 року, що, 
з одного боку, суттєво доповнюють уяв-
лення про мистецтво конкретного регіону й 
України загалом, а з другого, – унаочнюють 
масштаб втрат, яких зазнала вітчизняна 
культура впродовж минулого століття, зо-
крема в 1930-х роках. 

Наталя Коцюбинська (1896–1937) по-
ряд з Катериною Білоцерківською, Марією 
Вязьмітіною, Тетяною Мішківською, Надією 
Венгрженовською, Поліною Кульженко, 
Любов’ю Мулявкою, Марією Новицькою, 
Євгенією Спаською та іншими належить 
до того яскравого покоління українських 
дослідниць мистецтва 1920-х років, яке 
здобуло освіту на київських, московських 
чи петроградських Вищих жіночих курсах, 
на відділах мистецтв (мистецтвознавчо-
му) чи етнографічному Київського архео-
логічного інституту, після його закриття 
1924 року продовжило навчально-дослід-
ницьку діяльність на семінарі з україн-
ського народного мистецтва (керівник – 
Д. Щербаківський) при Всеукраїнському 
історичному музеї ім. Т. Шевченка й у гурт-

ку «Студіо» при Кабінеті українського мис-
тецтва ВУАН (керівник – О. Новицький), 
а згодом в аспірантурі Науково-дослідної 
кафедри мистецтвознавства та провідних 
київських музеїв. Як і більшість колег, на 
початку 1930-х років її позбавили можли-
вості займатися дослідницькою діяльністю, 
1934 року заарештували, наступного року 
засудили за контрреволюційну діяльність 
до трьох років виправно-трудових таборів 
і вислали до Саратова, а після повторного 
арешту 1937 року – розстріляли. 

Професійне зростання Н. Коцюбинської 
невіддільне від її діяльності в Кабінеті укра-
їнського мистецтва ВУАН – установі одно-
йменної академічної кафедри, створеної 
з ініціативи її керівника О. Новицького на 
основі збірки творів музею Українського на-
укового товариства, куди вона потрапила 
ще студенткою й у якому залишалася до 
ліквідації інституту постійних позаштатних 
співробітників. Поряд з поточними справа-
ми (інвентаризація колекції, опис окремих 
творів, складання каталогів) вона безпо-
середньо долучалася до наукових дослі-
джень. На початковому етапі серед основ-
них напрямів слід відзначити виявлення 
та реєстрацію символічних зображень 
(«Пелікан», «Недремне око», «Пієта», 
«Христос – лоза виноградна»), архітектур-
них мотивів і датованих творів в україн-
ському мистецтві. Експедиція 1926 року по-
клала початок одному з наймасштабніших 
проектів Кабінету – підготовці карт худож-
ньої промисловості України з вісьмох видів 
мистецтва, що стимулювало розгортання 
сітки кореспондентів на місцях, проведен-
ня експедицій не лише на Східне Поділля, 
але й в інші регіони УСРР, опрацювання 
музейних колекцій та архівних матеріалів.

5 травня 1924 року Н. Коцюбинська отри-
мала мандат ВУАН на відрядження до ко-
лишнього Ямпільського повіту Подільської 
губернії для огляду, реєстрації й опису 
пам’яток мистецтва, зокрема архітектури 
[8, с. 164]. Під час експедиції, що тривала з 
25 травня до 4 липня, вона обстежила два-
надцять церков, костел і каплицю:

– мурований костел св. Миколи 
1640 року 2, втрачені нині дерев’яні церк-
ви св. Миколи 1774 року (перебудована 
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1856 року) й Успіння Богоматері 1742 року 
(перебудована 1854 року), дерев’яну кап-
личку в містечку Чернівцях (нині – смт, ра-
йонний центр Вінницької області);

– муровану церкву Покрови Богородиці 
початку ХІХ ст. в с. Саїнка (нині 
Чернівецького р-ну Вінницької обл.);

– дерев’яну церкву Різдва Богородиці 
1904 року й перебудовану зі старої дзві-
ниці тимчасову дерев’яну церкву на цвин-
тарі в с. Володівці (нині – с. Володіївці 
Чернівецького р-ну Вінницької обл.);

– муровану церкву Вознесіння 
Христового 1861 року в містечку Ярузі 
(нині – село Могилів-Подільського р-ну 
Вінницької обл.);

– муровану Михайлівську церкву (освя-
чену 1922 року) у с. Суботівка (нині Могилів-
Подільського р-ну Вінницької обл.);

– муровану Михайлівську церкву 
1910 року в с. Буша (нині Ямпільського р-ну 
Вінницької обл.) (не збереглася), 

– дерев’яну церкву св. Параскеви 1860 ро-
ку в с. Дорошівка (нині Ямпільського р-ну 
Вінницької обл.) (не збереглася);

– муровану церкву Покрови Богородиці 
1868 року в с. Івонівка (нині Могилів-
Подільського р-ну Вінницької обл.);

– муровану церкву Різдва Богородиці 
1916 року в с. Мервинці (нині Могилів-
Подільського р-ну Вінницької обл.) (не збе-
реглася);

– дерев’яну церкву Покрови Богородиці 
1764 року (зовні) та кам’яну церкву Різдва 
Богородиці 3 в містечку Джурині (нині – село 
Шаргородського р-ну Вінницької обл.) [6].

У щоденнику Н. Коцюбинська зазначила 
час побудови та / чи перебудови, матеріал 
і конструкцію культових споруд. Скажімо, 
одну з двох обстежених церков в містечку 
Чернівцях охарактеризувала так: «Церква 
св. Миколая побудована 1774 року 
(Сіцінський [10, с. 1012]), дерев’яна, трьох-
банна, була перебудована [в] 1856 році на 
однобанну з боковими прибудовами, об-
шальована дошками поземно. Дзвониця 
окремо... В середині звичайний розподіл: 
вівтар, середина та бабник» [6, арк. 3]. 
Якщо дату будівництва / перебудови дав-
ніших храмів дослідниця переважно пода-
вала за Є. Сіцінським 4, як у згаданому ви-

падку, іноді – ще й за В. Гульдманом 5, то 
відомості про спорудження, ремонт чи роз-
писи храмів у ХХ ст. запозичала із церков-
них літописів та усної традиції. Наприклад, 
дослідниця вказала, що будівництво церк-
ви Різдва Богородиці у Володіївцях завер-
шили 1904 року, Михайлівську церкву в 
Суботівці, побудовану на місці старого хра-
му, знищеного «румунськими снарядами» 
1921 року, освятили 1922 року, а кам’яну 
церкву Різдва Богородиці в Мервинцях 
звели 1916 року замість старої дерев’яної. 
Так само, спираючись на церковні літо-
писи, вона зазначила, що храм Покрови 
Богородиці в Саїнці відремонтували й роз-
писали 1913 року, церкву св. Параскеви 
в Дорошівці відремонтували 1909 року, 
а інтер’єр Вознесенської церкви в Ярузі – 
1910 року. 

Прикладом фіксації відомостей, збе-
режених усною традицією, є опис костелу 
св. Миколи в Чернівцях: ксьондз переповів 
дослідниці розповідь на той час уже спо-
чилого старого органіста («органистого»), 
який бачив «під час перебудови в заломі 
стіни при переході західного нефа до голов-
ної части[ни] сліди “стрільниць”» 6, а це спо-
нукало дослідницю висловити припущен-
ня, що костел міг відігравати роль фортеці 
подібно до Покровської церкви оборонного 
типу в с. Сутківці Летичівського повіту (нині 
Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.).  

Охарактеризувавши коротко типологію 
храмів, Н. Коцюбинська зафіксувала знач-
ну кількість розписів на їхніх фронтонах 
та цікаві старі вінчальні хрести. Як прави-
ло, на фронтах розміщувалися сюжети, 
пов’язані з посвятою храму (Миколаївська 
та Успенська церкви в Чернівцях, Різдва 
Богородиці в Джурині), а ось серед компо-
зицій на фронтонах Вознесенської церкви 
в Ярузі дослідниця відзначила зображення 
Іван Воїна: «Зовні на трьохкутних фрон-
тонах під дахом – фрески. Цікава своїм 
примітивізмом фреска північного фронто-
ну – Іван Воїн в синіх штанях, заправлених 
у високі чоботи, та в червоному короткому 
плащі, підбитому жовтим, підпоясаний че-
рез плече шаблюкою, а на голові – князів-
ська корона, підбита червоновим. Надпис 
нагорі: “се Їван Воїн”» [6, арк. 11]. 
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ІРИНА ХОДАК. КУЛЬТОВІ ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ...

Проте основне місце в щоденнику від-
ведено інтер’єрам культових споруд та 
пам’яткам, що там зберігалися, насампе-
ред іконостасам, окремим кіотам і обра-
зам, виносним хрестам, корогвам, рідше 
дарохранильницям, євангеліям, килимам 
тощо. Скажімо, тут зазначено, що інтер’єр 
костелу св. Миколи було відремонтова-
но перед війною (Першою світовою?) і на 
час обстеження на тлі білих стін виділя-
лися дванадцять барельєфів із зображен-
ням подій з життя Христового, включно зі 
сценами страстей, розміщені в неглибоких 
нішах («закапелках») з обох боків серед-
ньої частини храму, кілька давніх копій з 
полотен Рафаеля й Мурільйо та скульп-
турні розп’яття. Якщо в оформлені кос-
телу превалювали твори скульптури, то 
домінантою внутрішнього опорядження 
церков були іконостаси, щоправда, у дея-
ких храмах дослідниця відзначила розписи 
«під Володимирський собор» у Києві (церк-
ви Покрови Богородиці в Саїнці та Різдва 
Богородиці у Володіївцях) і розпис стелі із 
зображенням «Всевидячого ока» на тлі не-
ба із сонцем та зорями (церква Вознесіння 
Христового в Ярузі).

Досить детально описано структу-
ру й іконографічну програму іконоста-
сів з Миколаївської та Успенської цер-
ков у Чернівцях, Михайлівської церкви в 
Суботівці. Майже кожен опис містить цінні 
відомості про місцеві варіанти українського 
високого іконостаса та його трансформа-
цію в ХІХ ст. Наприклад, Н. Коцюбинська 
зазначила, що в другому й третьому яру-
сах ампірного триярусного іконостаса чер-
нівецької церкви св. Миколи чергувалися 
празникові ікони та зображення апостолів 
(у другому ярусі – «Успіння», «Три апосто-
ли», «Благовіщення», «Таємна вечеря» над 
Царськими вратами, «Різдво», «Три апосто-
ли», «Хрещення»; у третьому – «Введення 
у храм», «Три апостоли», «Христос» над 
«Таємною вечерею», «Три апостоли», 
«Воскресіння»), а другий ярус чотириярус-
ного барокового іконостаса 1762 року в су-
ботівській Михайлівській церкві складався 
лише із шести празникових образів (крім 
«Таємної вечері»). Часом у новому храмі 
вона фіксувала давніші іконостаси, як, на-

приклад, в освяченій 1922 року церкві ар-
хангела Михаїла в с. Суботівка: «Іконостас 
з старої дерев’яної церкви, трьохбанної, з 
опасанням, з шестикутними вхідними две-
рима, розбитої румунськими “знарядами” 
в 1921 році. Він дуже хорошого письма, 
старий, 1762 року по церковній літописі, 
бароковий, з різьбою виноградної лози. 
Чотириярусний» [6, арк. 12]. 

Щодо інших іконостасів, переважно 
пізнього походження (скажімо, із цер-
ков Покрови Богородиці в Саїнці, Різдва 
Богородиці у Володіївцях, Вознесіння 
Господнього в Ярузі чи Михайлівської в 
Буші), то дослідниця обмежилася конста-
тацією кількості ярусів і загального рівня 
виконання («письмо не зле», «досить хоро-
шого письма» тощо). Водночас вона нама-
галася оглянути рештки старих іконостасів, 
переміщених до цвинтарних капличок (при-
міром, з Миколаївської церкви в Чернівцях) 
чи в сіни під дзвіницею (з Михайлівської 
церкви в Буші). Так, про демонтований бу-
шанський іконостас у щоденнику занотова-
но: «Під дзвоницею в сінях стоїть старий 
п’ятиярусний іконостас, що мали забрати 
до Кам’янецького музею (як заявив пано-
тець) та за війною не встигли. Він поставле-
ний частинами і боком, розглянути всього 
не було фізичної змоги, але те, що видко, 
свідчить, що це чудесний бароковий іконо-
стас, оздоблений різьбою виноградної ло-
зи. Тло червоне. Образи писані по левкасу. 
Типові козацькі обличчя з чорними бровами 
та вусами долу» [6, aрк. 17–17 зв.]. Іншим 
разом у щоденнику було відзначено пере-
роблені з попереднього іконостаса кіоти в 
церкві Різдва Богородиці в Мервинцях та 
використання залишків давнішого іконоста-
са (великих ікон близько метра завширшки 
та завдовжки, очевидно, з пророчого яру-
су) для оздоблення входу із західного боку 
до церкви Різдва Богородиці у Володіївцях: 
«Троє вхідних дверей мають високі ґаночки 
московського стилю. Над західними двери-
ма врівень з одвірком прибито два вершки 
зі старого уніатського іконостаса в різних 
барокових золочених рамах. В кожній ра-
мі по три погрудних постаті: дві поруч, од-
на зверху, одділена різними бароковими 
завит ками» [6, арк. 8 зв.].
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ІСТОРІЯ

У різьбленні барокових іконостасів 
(чернівецька Успенська та суботівська 
Михайлівська церкви), Царських врат та 
інших фрагментів, що залишилися від по-
передніх іконостасних ансамблів (чер-
нівецька Миколаївська та бушанська 
Михайлівська церкви), кіотів, виготовлених 
із решток старих іконостасів (церква Різдва 
Богородиці в Мервинцях), Н. Коцюбинська 
зазвичай відзначала характерний мотив 
виноградної лози. Наприклад, опис іконо-
стаса Успенської церкви в Чернівцях роз-
почала так: «Всередині – гарний бароковий 
іконостас, на червоному тлі, в чотири яру-
си, з різьбою виноградної лози та гронами 
на ажурних колонках, що поділяють образи 
між собою. Грона сині та зелені, лоза золо-
та. Ґрунтовка левкасова» [6, арк. 5].

На основі її описів барокових ікон мож-
на дійти висновку про поширеність на 
Східному Поділлі саме червоного (часом 
ще й синього) рельєфного орнаментова-
ного тла (образи зі старих іконостасів хра-
мів св. Миколи в Чернівцях, Михайлівських 
у Суботівці та Буші, іконостас Успенської 
церкви в Чернівцях), а не звичного сріб-
леного чи золоченого. Як приклад, на-
ведемо опис образів старого іконостаса 
Миколаївської церкви в Чернівцях, які 
на час експедиції зберігалися в каплич-
ці на цвинтарі: «Всередині – три образи: 
св. Варвари та св. Миколи в різних кіотах 
та образ св. Трійці в різній барокові[й] рамі. 
Образи старі, з квітчастими орнаментами 
одежі, гарно виписаними ликами, мають 
тло – рельєфний квітковий орнамент, роз-
цвічений червоним та синім замість зви-
чайного срібного чи золотого кольору» [6, 
арк. 4 зв.]. 

Крім іконостасних ансамблів, у храмо-
вих інтер’єрах Н. Коцюбинська зафіксува-
ла значну кількість окремих образів, часто 
написаних на полотні. Прикметно, що в 
бабинцях майже завжди вона натрапляла 
на ікони св. Варвари, а також інших велико-
мучениць, наприклад св. Марії Магдалини, 
св. Теклі, св. Софії разом із доньками 
Вірою, Надією та Любов’ю.

Поряд з іконами св. Миколи (іноді, як у 
суботівській Михайлівській церкві, разом з 
Василієм Великим), св. Варвари, пророка 

Мойсея, св. Пантелеймона та інших дослід-
ниця віднотувала поширеність у церквах 
регіону композицій страсної та євхаристій-
ної тематики, зокрема зображення Христа 
в терновому вінку (наприклад, у церквах 
Вознесіння в Ярузі, архістратига Михаїла в 
Суботівці), сцен наруги над Ним та Його би-
чування, зафіксувала образ Христа з вино-
градними гронами в руках у Миколаївській 
церкві в Чернівцях тощо. З-поміж євха-
ристійних композицій дослідниця най-
більше місця відвела іконі «Христос – ло-
за виноградна» в Михайлівській церкві 
в с. Суботівка: «Справа од іконостаса 
на стіні над столом, на котрому посеред 
церкви одправляють служби, в дерев’яній, 
крашені[й] зеленим рамі на дошці розміром 
96 × 51 Христос вичавлює виноградне гро-
но. На гробі, опоясаний по череслах білим 
платом, сидить Христос в терновому вінку 
і з золотим німбом. З правого прободено-
го боку в його виростає лоза виноградна, 
обвиває великого червоного хреста за гро-
бом та спускає зліва над Христом червоне 
гроно, котре він вичавлює в золотий потир, 
котрий обома руками тримає янгол. Руки та 
ноги Христа з кривавими ранами. Тло вго-
рі – тиснений золотий орнамент. Лоза зеле-
на, листя золоте, грона червоні чи срібні. 
Образ дуже гарний. Коли б замість його 
дати якого нового, його охоче оддадуть до 
Музею» [6, арк. 15 зв. – 16]. 

Побутування круглої скульптури в ре-
гіоні засвідчила зауважена нею в церкві 
Покрови Богородиці в Саїнці невеличка 
домовина з вирізьбленою з дерева фігу-
рою Христа в терновому вінку, що стоя-
ла на вкритому терновою хусткою столі: 
«В церкві біля плащаниці, що висить на сті-
ні справа, на покритому “терновою” 7 тем-
ною хусткою столі – маленька домовина 
(розмір: 50 × 24 × 12 × 8 см), в котрій ле-
жить дерев’яний Христос, щойно знятий з 
хреста, в терновому вінкові, поверх котрого 
другий вінок з паперових квітів. Руки і ноги 
з ранами од цвяхів. Тіло закрите покрива-
лом, руки згорнені, як у померлої людини, 
на ногах черевики, які вдягають на мерців» 
[6, арк. 8]. 
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врат, скажімо, у Миколаївському («Царські 
врата різьблені, золочені. Внизу ажурної 
колонки посередині – золочений потир, 
а над ним догори в’ється виноградна ло-
за з гронами» [6, арк. 4]) та Успенському 
(«Царські врата – “Древо Ієссеєво”. Внизу 
лежить в царській короні цар Давид, у йо-
го з боку проростає лоза, розхиляється на 
обидві сторони, а поміж лозою – круглі ме-
дальйони з погруддями царів. Вгорі – ко-
рона. Золочені. Біля вівтаря на солеї – два 
старих мальованих налої 8 звичайної фор-
ми – чотирьохкутник ззаду вищий. Розмір 
(з вищого боку) 102 × 42. На одному по бо-
ках намальовано євангелістів, а на верхній 
дошці – Євангеліє. На другому на передній 
дошці – “Успіння”, з боків – св. Варвара та 
Предтеча, а зверху – Христос з Євангелієм» 
[6, арк. 6 зв.]) храмах у Чернівцях. 

Особливу увагу дослідниця звертала 
на підписні (датовані) твори, ретельно за-
нотовуючи вкладні написи, як, наприклад, 
на запрестольному хресті в Успенській 
церкві в Чернівцях: «У вівтарі – запре-
стольний хрест, бронзовий, золочений, 
з “Розп’яттям”, обвитим виноградною ло-
зою, та з надписом: “Сей хрест пожертво-
ван старшиною Лукою Семко, року 1804, За 
спасеніе души”». Також вона віднотувала 
вельми інформативний напис на шестикут-
ному одвірку Царських врат попереднього 
іконостаса бушанської церкви (з відомостя-
ми про дату спорудження іконостаса, фун-
даторів та майстра), що на той час збері-
гався під сходами дзвіниці: «Сей врата спи-
сашася коштом и старанням Р. Б. Євдокиї / 
Тумачихи со чади своїми Стефаном / и 
Миколаєм за здравіє и за отпущеніе / гре-
хов своїх до храму архистратига Михаїла / 
року 1773 м-ца сентября 20 числа / Списа 
Андрій Притика» [6, арк. 17 зв. – 18].

Щоденник експедиції також подає 
цінні відомості про поширеність культу 
св. Онуфрія Великого (Єгипетського) на 
Східному Поділлі 9, адже в чотирьох хра-
мах – Миколаївському й Успенському 
в Чернівцях, Покровських у Саїнці та 
Івонівці – на стінах бабинця чи нави во-
на зафіксувала образи цього святого пус-
тельника, написані, як правило, на полот-
ні. У коротких описах не завжди вказано 

іконографічний тип зображення. Напевно 
можемо стверджувати, що принаймні двічі 
св. Онуфрій був представлений укляклим, 
причому на образі з Миколаївської церк-
ви в Чернівцях над ним було зображено 
янгола з потиром і лжицею («Причастя 
св. Онуфрія»), а на образі з церкви Покрови 
Богородиці в Саїнках обабіч нього – корону, 
скіпетр (символи зневаженої ним світської 
влади) та левів, які, згідно з житієм святого, 
вирили йому могилу. Щодо самого анахоре-
та, то його характерною ознакою на огляну-
тих іконах дослідниця називала довгі боро-
ду й волосся, іноді ще й вінок з барвінку на 
череслах. Не обійшла вона увагою й одну з 
найвідоміших пам’яток наскельної скульп-
тури України – так званий бушанський ре-
льєф, до культурної належності якого звер-
тався її учитель Д. Щербаківський [19]. 

Перейнявшись долею цієї неординарної 
пам’ятки, Н. Коцюбинська відзначила, що з 
1915 року зображення настільки вросло в 
землю, що підставки, на якій стоїть олень, 
майже не було видно: «Крім церкви в Буші, 
я зацікавилася оглянути відомі пещери 
(як називає Антонович) з надписами та 
різьбленими виображеннями, описаними 
Антоновичем [1, с. 98–100]. Очевидно, пе-
щера давно розбита на каміння, бо вже ко-
ли я учителювала тут в 1915 році, пещери 
не було, а були лише 2-ві поодинокі скелі з 
надписами та одна з різьбою на правому 
березі річки Сухої Бушки, що протікає яром 
до Дністра. В останні часи там знову били 
камінь – через те в мене з’явилась думка 
про небезпеку для цих пам’яток. Але ви-
явилося, що власник землі, на котрій зна-
ходяться зазначені скелі, селянин Козачук 
“має бамагу”, котра заборонила рушити 
цей камінь. 

З 1915 року скала з виображеннями по-
мітно “вросла” в землю так, що підставка, 
на котрій стоїть олень, закрита зовсім» [6, 
арк. 18–18 зв.].

Під час подорожі Н. Коцюбинська також 
описала сільську хату й селянське вбрання, 
зібрала зразки шиття «низзю» та записала 
тридцять назв орнаменту, п’ять веснянок у 
с. Володіївці. У містечку Ярузі їй вдалося 
зібрати близько двадцяти п’яти писанок і 
занотувати шістнадцять їхніх назв, а також 
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замалювати виноградний прес («давило») 
[6, арк. 1]. До Кабінету українського мис-
тецтва вона привезла сорок шість зразків 
шиття «низзю», два поминальні калачі, 
п’ять писанок, рипіду з дарохранильни-
ці, частину різьбленої колони іконостаса, 
елементи вінчального хреста, а також за-
мальовки церковних хрестів та народних 
строїв [6, арк. 1–1 зв.].

Хоча щоденник подорожі Н. Коцюбин-
ської закінчується описом двох церков 
у Дорошівці, вочевидь, на цьому її по-
льова робота не припинилася, адже на-
прикінці рукопису закреслено початок 
запису про обстеження собору Покрови 
Богородиці в Гайсині (нині – районний 
центр Вінницької обл.): «2-го липня була в 
м. Гайсині. Гайсинський собор» [6, арк. 20]. 
Опосередкованим свідченням того, що до-
слідниця й надалі продовжила збирати ма-
теріал, зокрема про намогильні пам’ятники 
(хрести та єврейські надгробки), у Гайсині, 
селах колишнього Гайсинського повіту 
(Гунча, Гнатівка) та у Вінниці, є численні 
замальовки цієї групи пам’яток з її підпи-
сами, що збереглися в особовому фонді 
О. Новицького 10. Нарешті, в особовому 
фонді М. Новицької відклалися описи цер-
ков Покрови Богородиці, св. Миколи та ста-
ровірської в Гайсині, св. Іоанна Богослова 
в с. Карбівка та Успіння Богородиці в 
с. Кисляк колишнього Гайсинського повіту, 
зроблені почерком фондоутворювачки та 
Н. Коцюбинської, а також замальовки цер-
ков і культових творів (ікон, Царських врат, 
аналоїв, шат тощо), естампажі іконостас-
ного різьблення зі згаданих та деяких ін-
ших (Чуда архангела Михаїла в с. Гнатівка 
та Різдва Богородиці в с. Гунча) церков 
Гайсинського повіту, на окремих з яких за-
фіксовано дату створення – 1924 рік [7]. 
Підписи на малюнках зроблено також по-
черками М. Новицької та Н. Коцюбинської. 
Датована 7 вересня 1924 року записка 
протоієрея одного з храмів до церковного 
старости з проханням відкрити церкву для 
співробітниці ВУАН Н. Коцюбинської [7, 
арк. 23] дозволяє точніше визначити час 
подорожі дослідниць.

Попри те що опис трьох гайсинських 
храмів та церкви св. Іоанна Богослова 

в Карбівці належить М. Новицькій [7, 
арк. 1–4 зв., 18–19 зв.], а Успіння Богородиці 
в Кисляку – Н. Коцюбинській [7, арк. 24–
33 зв.], не виникає сумніву, що приятельки 
разом оглядали ці об’єкти й фіксували як 
особливості споруд, так і ті культові старо-
житності, що зберігалися в них. 

Отже, щоденник експедиції Наталі 
Коцюбинської 1924 року до колишнього 
Ямпільського повіту Подільської губер-
нії подає надзвичайно цінні відомості про 
храми (переважно церкви) у десяти на-
селених пунктах регіону, а також твори 
сакрального мистецтва, які в них зберіга-
лися. Завдяки цьому архівному джерелу 
вдалося уточнити характер мистецтва ре-
гіону (головно іконопису та різьблення) до-
би бароко, структуру іконостасів пізнішого 
походження, визначити іконографічний 
репертуар образів (а відповідно пошире-
ність культу тих чи інших святих), характер 
та ступінь поширення круглої скульптури 
тощо. Проаналізований документ засвід-
чує нагальну необхідність опрацювання 
та введення до наукового обігу інших вер-
бальних описів сакральних пам’яток, що 
сприятиме повнішому уявленню про істо-
рію мистецтва України.

Примітки
1 Детальну історіографію питання див. у моногра-

фії І. Ходак [16, c. 15–22].
2 Н. Коцюбинська датувала костел 1540 роком. 

Згідно з описом церков Подільської єпархії, його спо-
руджено 1640 року Станіславом Конецпольським 
[10, с. 1012].

3 Н. Коцюбинська зазначила, що Є. Сіцінський 
датував храм 1892 роком, хоча в описі церков 
Подільської єпархії наведено іншу дату його засну-
вання – 1825 рік [10, с. 1043].

4 Ідеться про дев’ятий випуск праць Подільського 
єпархіального історико-статистичного комітету, що 
вийшов у світ 1901 року за редакцією священика, 
історика, археолога Євтима (Юхима) Йосиповича 
Сіцінського (1859–1937) з назвою «Приходи і церкви 
Подільської єпархії» [10]. У Державній науковій архі-
тектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного 
зберігається примірник цього видання з автографом 
Н. Коцюбинської (інв. № 22183). Найвірогідніше, він 
потрапив туди від однієї з її подруг – М. Вязьмітіної 
чи М. Новицько. 

5 Вочевидь, ідеться про таку працю краєзнавця, 
статистика, багатолітнього секретаря Подільського 
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єпархіального історико-статистичного комітету 
Віктора Карловича Гульдмана (1854–1907) [9].

6 Стрільниця – те саме, що бійниця.
7 Тернова хустка – квітчаста, із шерстяної тканини. 
8 Тобто аналої.
9 Про св. Онуфрія Великого в українському 

мистец тві детальніше див. праці Р. Забашти та 
О. Сидора [4; 11; 12]. 

10 В особовому фонді О. Новицького зберігається 
справа з ілюстративним матеріалом, що має назву 
«Хрести і надгробки на українських та єврейських 
кладовищах» [18]. Крім однієї репродукції (арк. 84), 
решта аркушів справи – це експедиційні замальов-
ки Н. Коцюбинської, головно надгробних дерев’яних 
і кам’яних хрестів Поділля (Гайсин, Гунча, Ігнатівка, 
Зятківці, Паланка, Вапнярка, Могилів-Подільський, 
Яруга, Стіна, Вінниця, Хмільник) й Одещини 
(с. Усатове, нині Біляївського району Одеської об-
ласті), а також надгробків єврейських цвинтарів у 
Гайсині та Вінниці. Деякі замальовки хрестів і мацев 
(Гайсин, Гунча, Ігнатівка, Вінниця) датовано 1924 ро-
ком.
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ІСТОРІЯ

SUMMARY

The destruction of the significant part of national cultural heritage through the ideology of 
the Soviet period constantly incites the art studiers to appeal to the visual and verbal materials 
of their predecessors who have known how to fix and describe a good few of the monuments. 
The article is an attempt to systematize information about the monumental and easel monu-
ments of sacred art (mostly church one) of the Eastern Podillia, basing on the expeditionary 
diary of the employee of the Cabinet of Ukrainian Art of the All-Ukrainian Academy of Sciences 
Natalia Kotsiubynska, recorded at the former Yampil district of Podillia province. During the 
period from May 25 to July 4, 1924, the researcher has investigated 12 churches, Roman 
Catholic church and the chapel in ten settlements: Chernivtsi, Sainka, Volodiivka, Yaruha, 
Subotivka, Busha, Mervyntsi, Doroshivka, Ivonivka, Dzhuryn (now they belong to Chernivtsi, 
Mohyliv-Podilskyi, Yampil and Sharhorod districts of Vinnytsia region). The descriptions of in-
ner decoration of the temples are of a great value. The significant part of them has been de-
stroyed in the XX century, especially the structures and iconographic programs of Baroque and 
later (e. g. Empire style) iconostases (their remains), iconographic repertoire of the separate 
icons, placed on the walls of the central part of the temples, in the altar or in the back of the 
temple, that allows to make some conclusions as for the prevalence of the cult of the definite 
saints in the region, as well as the motifs of woodcarving of iconostases in general and Royal 
Doors in particular, the features and degree of round sculpture popularity, etc. Besides, some 
supplementary inscriptions on the crosses and remains of Baroque iconostases, including the 
date of creation, name of the founder and the master are fixed in the dairy. The analyzed text 
confirms the urgent necessity of adaptation and introducing into a scientific circulation of the 
other verbal descriptions of sacral monuments, which will assist the perfect conception on the 
Ukrainian art history. 

Keywords: expedition, church, iconostasis, sacred image, painting, carving, sculpture, ico-
nography.
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ФУТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ ТА СПРЯМУВАННЯ

Галина Скляренко 

УДК  7.037.3(477)

Статтю присвячено особливостям становлення та розвитку футуризму в Україні в 1910–1920-х роках, 
своєрідності його інтерпретації у творчості українських художників. З’ясовано, зокрема, що пошук нових 
концепцій мистецтва супроводжувався складним процесом інтеграції європейського та національного 
художнього досвіду.

Ключові слова: футуризм, авангард, національні особливості, європейський досвід.

Статья посвящена особенностям возникновения и развития футуризма в Украине в 1910–1920-х годах, 
своеобразию его интерпретации в творчестве украинских художников.  Исследование показало,  в частнос-
ти, что поиск новых концепций искусства сопровождался сложным процессом интеграции европейского и 
национального художественного опыта.

Ключевые слова: футуризм, авангард, национальные особенности, европейский опыт.

The article is dedicated to the peculiarities of the Futurism formation and development in Ukraine in the 1910s–
1920s, the originality of its interpretation in the works of Ukrainian artists. It is ascertained during the research, in 
particular, that the search for new conceptions of art has been accompanied with the difficult process of European 
and national artistic experience integration.

Keywords: Futurism, avant-garde, national peculiarities, European experience.

Історія авангарду, як відомо, розпоча-
лася з футуризму – одного з найрадикаль-
ніших художніх напрямків початку ХХ ст., 
який, по суті, і окреслив особливості цієї но-
вої (авангардної) моделі мистецтва та її го-
ловні виміри. Заснований в Італії 1909 року, 
він перетворився на потужний мистецько-
культурний рух, що залучив до своєї про-
грами представників різних творчих профе-
сій – літераторів, художників, архітекторів, 
музикантів, фотографів, журналістів та ін., 
вийшов далеко за межі мистецтва, прого-
лосивши не тільки його оновлення, а й нову 
концепцію культури, взаємодії мистецтва з 
життям та самого життя, прагнення повер-
нути мистецтву соціальні функції, суспіль-
ну активність. Ідеї футуризму набули широ-
кого розголосу, суттєво вплинули на світо-
ве мистецтво, проте помітні футуристичні 
об’єднання, крім, Італії склалися лише в 
Росії та Україні. Однак якщо історія та особ-
ливості італійського й російського футуриз-
му ґрунтовно описані в мистецтвознавстві, 
то футуризм в Україні ще чекає свого до-
слідження. Тим паче, що його виникнення, 
етапи існування, концептуальні засади, 
діапазон творчих пропозицій та й умови ді-
яльності істотно відрізнялися як від італій-
ських, так і від російських аналогів.

Слід зауважити, що за межами Італії 
термін «футуризм» загалом втратив свій 

первинний зміст, перетворився на певну 
метафору, узагальнюючу назву нового ре-
волюційного мистецтва, що полемізувало з 
традиціями й висувало нові візії сучаснос-
ті та художньої мови. Крім того, хоча фу-
туристи претендували на всеохоплюючий 
влив і масштаб своїх мистецьких пропози-
цій, у кожній країні їхні ідеї були найтісніше 
пов’язані з особливостями певного історико- 
культурного контексту, що й визначав їхні 
творчі спрямування. Не випадково концеп-
ції футуризму та й самі його обшири на-
повнювалися в кожній його версії власним 
змістом, так чи інакше відображаючи проб-
леми національного культурно-суспільного 
життя. Тому перш ніж перейти до аналізу 
футуризму в Україні, варто нагадати головні 
риси його первинної – італійської – моделі.

Отже, перший маніфест футуризму, на-
писаний його ідеологом поетом Філіппо 
Томазо Маринетті вийшов у паризькій газе-
ті «Фігаро» в 1909 році  й відразу став ши-
роко відомим. Текст був просякнутий куль-
том майбутнього, яке поставало урбаніс-
тичним, індустріалізованим, таким, що про-
грамно заперечувало традиції минулого, 
висуваючи свої – нові – образи та художню 
мову. Він проголошував перемогу техніки, 
науки, швидкості, війни, боротьби з при-
родою та жіноцтвом. Важливо підкреслити 
й те, що футуризм в Італії, як зауважував 

ІМ
ФЕ

 футуризм, авангард, национальные особенности, европейский опыт.

ІМ
ФЕ

 футуризм, авангард, национальные особенности, европейский опыт.

The article is dedicated to the peculiarities of the Futurism formation and development in Ukraine in the 1910s–

ІМ
ФЕ

The article is dedicated to the peculiarities of the Futurism formation and development in Ukraine in the 1910s–
1920s, the originality of its interpretation in the works of Ukrainian artists. It is ascertained during the research, in 

ІМ
ФЕ

1920s, the originality of its interpretation in the works of Ukrainian artists. It is ascertained during the research, in 
particular, that the search for new conceptions of art has been accompanied with the difficult process of European 

ІМ
ФЕ

particular, that the search for new conceptions of art has been accompanied with the difficult process of European 

Futurism, avant-garde, national peculiarities, European experience.

ІМ
ФЕ

Futurism, avant-garde, national peculiarities, European experience.

Історія авангарду, як відомо, розпоча

ІМ
ФЕІсторія авангарду, як відомо, розпоча-

ІМ
ФЕ-

о з найрадикаль

ІМ
ФЕо з найрадикаль-

ІМ
ФЕ-

ніших художніх напрямків початку ХХ

ІМ
ФЕніших художніх напрямків початку ХХ ст., 

ІМ
ФЕст., 

ливості цієї но

ІМ
ФЕливості цієї но-

ІМ
ФЕ-

вої (авангардної) моделі мистецтва та її го

ІМ
ФЕвої (авангардної) моделі мистецтва та її го-

ІМ
ФЕ-

ловні виміри. Заснований в Італії 1909

ІМ
ФЕловні виміри. Заснований в Італії 1909 року, 

ІМ
ФЕроку, 

він перетворився на потужний мистецько-

ІМ
ФЕвін перетворився на потужний мистецько-

культурний рух, що залучив до своєї про

ІМ
ФЕкультурний рух, що залучив до своєї про-

ІМ
ФЕ-

грами представників різних творчих профе

ІМ
ФЕ

грами представників різних творчих профе-

ІМ
ФЕ

-
– літераторів, художників, архітекторів, 

ІМ
ФЕ

– літераторів, художників, архітекторів, 
музикантів, фотографів, журналістів та ін., ІМ

ФЕ
музикантів, фотографів, журналістів та ін., 
вийшов далеко за межі мистецтва, прогоІМ

ФЕ
вийшов далеко за межі мистецтва, прого
лосивши не тільки його оновлення, аІМ

ФЕ
лосивши не тільки його оновлення, а й нову ІМ

ФЕ
й нову 

концепцію культури, взаємодії мистецтва з ІМ
ФЕ

концепцію культури, взаємодії мистецтва з 
життям та самого життя, прагнення поверІМ

ФЕ
життям та самого життя, прагнення повер
нути мистецтву соціальні функції, суспільІМ

ФЕ
нути мистецтву соціальні функції, суспіль
ну активність. Ідеї футуризму набули широІМ

ФЕ
ну активність. Ідеї футуризму набули широ
кого розголосу, суттєво вплинули на світоІМ

ФЕ
кого розголосу, суттєво вплинули на світо

первинний зміст, перетворився на певну 

ІМ
ФЕпервинний зміст, перетворився на певну 

метафору, узагальнюючу назву нового ре

ІМ
ФЕметафору, узагальнюючу назву нового ре

волюційного мистецтва, що полемізувало з 

ІМ
ФЕволюційного мистецтва, що полемізувало з 

традиціями й висувало нові візії сучаснос

ІМ
ФЕтрадиціями й висувало нові візії сучаснос

ті та художньої мови. Крім того, хоча фу

ІМ
ФЕті та художньої мови. Крім того, хоча фу

туристи претендували на всеохоплюючий 

ІМ
ФЕтуристи претендували на всеохоплюючий 

влив і масштаб своїх мистецьких пропози

ІМ
ФЕвлив і масштаб своїх мистецьких пропози

цій, у

ІМ
ФЕцій, у

пов’язані з особливостями певного історико-

ІМ
ФЕ

пов’язані з особливостями певного історико-

http://www.etnolog.org.ua



64

ІСТОРІЯ

Л. Магаротто, розгортався як «рух з чіткою  
структурою», як група, «заснована на духов-
ній близькості її членів», де «ідеї вільно 
рухаються і відкриття <…> переходять з 
одної художньої сфери в іншу», маючи при 
тому спільний «онтологічно-стилістичний 
фундамент», де маніфести виступають до-
кументами нормативного характеру, а від 
висунутої спільної ідеології неможна відхи-
лятися» [26, с. 17]. Ці принципи організації 
руху суттєво відрізнялися від футуристич-
них утворень в Росії та Україні.

Футуризм упроваджував також нову по-
зицію самого художника – перш за все бій-
ця та агітатора, для якого завдання бороть-
би й пропаганди стають чи не найголов-
нішими у творчій програмі. Не випадково  
саме ідеологія, а не естетика чи формально- 
пластичні особливості, визначили головні 
риси напрямку. Як зазначає дослідниця  
футуризму Є. Бобринська, уже в першому 
маніфесті було заявлено «про створення 
особливого світогляду, що диктував свої 
закони мистецтву», знайдено шляхи есте-
тизації «ідеології, політики, масової свідо-
мості, зробивши їх новими інструментами 
для створення авангардного мистецтва» 
[7, с. 14]. Окремо дослідниця підкреслює 
політизованість напрямку, у якому, зокре-
ма, одне із центральних місць займає по-
няття «ворога»: «До футуристів ніхто не 
розробляв у царині художньої творчості 
настільки політизованого ставлення до 
оточуючого соціального і культурного се-
редовища, все футуристичне світовідчуття 
будувалося на почуттях протистояння і бо-
ротьби» [7, с. 71]. Названі мотиви є надзви-
чайно важливими й увійшли принциповим 
компонентом до програм більшості вітчиз-
няних авангардистів. 

Аналізуючи передумови виникнення 
футуризму саме в Італії, слід врахувати 
обставини суспільно-політичного та еко-
номічного життя в країні на початку ХХ ст., 
а саме: те складне протиріччя, що існува-
ло між економічною кризою в країні, яка, 
знач ною мірою через пізнє об’єднання сво-
їх земель наприкінці ХІХ  ст., суттєво від-
ставала за своїм розвитком від інших країн 
Європи, та тими класичними для всього 
світу скарбами мистецтва, що перетворили 

Апеннінський півострів на величезний му-
зей. Футуризм був тут не тільки «реакцією 
на це засилля “музейного” стилю життя, на 
застиглість культури, зачарованої минули-
ми досягненнями» [7, с. 6], а й брав на се-
бе місію оновлення країни в цілому. Уже в 
Першому його маніфесті пролунав заклик 
до тотальної індустріалізації та модерніза-
ції країни з «нічним гудінням у портах та на 
верфях під сліпучим світлом електричних 
лун», із заводами, вокзалами, пароплава-
ми, аеропланами, де головними рисами 
часу стають швидкість, «сміливість, відвага 
та бунт», де «на наших очах народжуєть-
ся новий кентавр – людина на мотоцик-
лі, – а перші янголи здіймаються в небо на 
крилах аеропланів» [27, c. 161]. Прагнучи 
очистити місце для нового мистецтва, яко-
му важко було привернути до себе увагу 
серед славнозвісних шедеврів минулого, 
футуристи закликали до знищення музеїв 
та бібліотек, а разом і «істориків, археоло-
гів, мистецтвознавців, антикварів», адже 
«надто довго Італія була звалищем вся-
кого мотлоху», який «перетворює країну в 
суцільне величезне кладовище <…>, мис-
тецтво – це і є насилля, жорстокість і не-
справедливість» [27, с. 161–162]. Пізніше, 
у 1912 році, у «Технічному маніфесті футу-
ристичної літератури» поряд із закликом до 
«відродження інтуїції» та «відрази до розу-
му», була сформульована теза, що про-
креслила суспільну свідомість та мистец-
тво першої половини ХХ ст.: «Закінчилося 
панування людини. Настало сторіччя тех-
ніки! Але що можуть вчені, окрім фізичних 
формул та хімічних реакцій? А ми спочатку 
познайомимося з технікою, потім потовари-
шуємо з нею і підготуємо появу механічної 
людини в комплекті із запчастинами» [28, 
с. 167–168]. Про «зникнення людини» та 
її нову механічну модель чи ствердно, чи 
з розпачем будуть писати експресіоністи 
та дадаїсти в Німеччині, конструктивісти в 
Росії, вона стане основою ідей функціона-
лізму та «виробничого мистецтва», що бу-
дуть розглядати людину як частину єдино-
го суспільного механізму, позбавлену емо-
цій та індивідуальності… 

Важливим складником програм футу-
ристів стали національно-патріотичні спря-

ІМ
ФЕ

часу стають швидкість, «сміливість, відвага 

ІМ
ФЕ

часу стають швидкість, «сміливість, відвага 
та бунт», де «на наших очах народжуєть

ІМ
ФЕ

та бунт», де «на наших очах народжуєть
ся новий кентавр

ІМ
ФЕ

ся новий кентавр – людина 

ІМ
ФЕ

– людина 
перші янго

ІМ
ФЕ

перші янго

ІМ
ФЕ

риси напрямку. Як зазначає дослідниця 

ІМ
ФЕ

риси напрямку. Як зазначає дослідниця 
же в першому 

ІМ
ФЕже в першому 

маніфесті було заявлено «про створення 

ІМ
ФЕманіфесті було заявлено «про створення 

особливого світогляду, що диктував свої 

ІМ
ФЕособливого світогляду, що диктував свої 

закони мистецтву», знайдено шляхи есте

ІМ
ФЕзакони мистецтву», знайдено шляхи есте-

ІМ
ФЕ-

тизації «ідеології, політики, масової свідо

ІМ
ФЕтизації «ідеології, політики, масової свідо-

ІМ
ФЕ-

мості, зробивши їх новими інструментами 

ІМ
ФЕмості, зробивши їх новими інструментами 

для створення авангардного мистецтва» 

ІМ
ФЕдля створення авангардного мистецтва» 

14]. Окремо дослідниця 

ІМ
ФЕ14]. Окремо дослідниця підкреслює 

ІМ
ФЕпідкреслює 

політизованість напрямку, у

ІМ
ФЕ

політизованість напрямку, у якому

ІМ
ФЕ

якому, зокре

ІМ
ФЕ

, зокреякому, зокреякому

ІМ
ФЕ

якому, зокреякому -

ІМ
ФЕ

-
ма, одне із центральних місць займає по

ІМ
ФЕ

ма, одне із центральних місць займає по-

ІМ
ФЕ

-
няття «ворога»: «До футуристів ніхто не ІМ

ФЕ
няття «ворога»: «До футуристів ніхто не 
розробляв у царині художньої творчості ІМ

ФЕ
розробляв у царині художньої творчості 
настільки політизованого ставлення до ІМ

ФЕ
настільки політизованого ставлення до 
оточуючого соціального і культурного сеІМ

ФЕ
оточуючого соціального і культурного се
редовища, все футуристичне світовідчуття ІМ

ФЕ
редовища, все футуристичне світовідчуття 
будувалося на почуттях протистояння і боІМ

ФЕ
будувалося на почуттях протистояння і бо

71]. НазвІМ
ФЕ

71]. Названі мотиви є надзвиІМ
ФЕ

ані мотиви є надзви
чайно важливими й увійшли принциповим ІМ

ФЕ
чайно важливими й увійшли принциповим 

ли здіймаються в небо на 

ІМ
ФЕ

ли здіймаються в небо на 
крилах аеропланів» [27, c.

ІМ
ФЕ

крилах аеропланів» [27, c.
очистити місце для нового мистецтва, яко

ІМ
ФЕ

очистити місце для нового мистецтва, яко
му важко було привернути до себе увагу 

ІМ
ФЕ

му важко було привернути до себе увагу 
серед славнозвісних шедеврів минулого, 

ІМ
ФЕ

серед славнозвісних шедеврів минулого, 
футуристи закликали до знищення музеїв 

ІМ
ФЕфутуристи закликали до знищення музеїв 

та бібліотек, а

ІМ
ФЕта бібліотек, а разом 

ІМ
ФЕразом 

гів, мистецтвознавців, антикварів», адже 

ІМ
ФЕгів, мистецтвознавців, антикварів», адже 

«надто довго Італія була звалищем вся

ІМ
ФЕ«надто довго Італія була звалищем вся

кого мотлоху», який «перетворює країну в 

ІМ
ФЕкого мотлоху», який «перетворює країну в 

суцільне величезне кладовище

ІМ
ФЕсуцільне величезне кладовище

тецтво

ІМ
ФЕтецтво – це і є насилля, жорстокість і не

ІМ
ФЕ– це і є насилля, жорстокість і не

справедливість» [27, с.

ІМ
ФЕсправедливість» [27, с.

у

ІМ
ФЕ

у 1912

ІМ
ФЕ

1912

http://www.etnolog.org.ua



65

ГАЛИНА СКЛЯРЕНКО. ФУТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ ТА СПРЯМУВАННЯ

мування, що входили до загальної ідеології 
руху, призводячи до певних політичних орі-
єнтирів. Зокрема, один з ідеологів футуриз-
му Дж. Папіні підкреслював: «Футуризм – це 
Італія. Італія більш велична, ніж у минуло-
му, більш потужна, більш передова, ніж ін-
ші нації. Найяскравіше полум’я такої Італії 
було запалене кращими футуристами; я 
гордий бути одним з них» [7, с. 59]. У своїх 
акціях футуристи широко використовува-
ли кольори італійського прапору (червоний, 
білий, зелений), підтримували вступ Італії 
в Першу світову війну, де потім загинуло 
близько тридцяти членів руху; у післявоєнні 
роки у колі футуристів позначилися різні по-
літичні спрямування, однак сам Маринетті і 
частина його прихильників у 1923 році ста-
ють на бік фашизму. Е. Бобринська зазна-
чає: «Вони створили естетизовану версію 
політики, у якій форма, міф, символічне зна-
чення й видовищна ефективність політичних 
акцій переважають, а часом і визначають їх-
ній ідеологічний зміст» [7, с. 74]. Наприкінці 
1918 року формуються перші бойові загони 
футуристів (фаші), які стали певним зразком 
для Муссоліні. Футуризм в Італії зберіг своє 
значення й постійно залучав нових прихиль-
ників до Другої світової війни, остаточно за-
вершився з смертю його засновника та го-
ловного ідеолога Маринетті в 1944 році.

Розглядаючи засади футуризму в істо-
ричній перспективі, можна побачити, що 
його ідеологія і практика суттєво вплинули 
на формування нового – концепційного – 
підходу до мистецтва. Адже в художній мо-
ві своїх творів футуристи послуговувалися 
формально-пластичними відкриттями різ-
них художніх напрямків, часто протилежних 
їм за своїми ідейними засадами. Скажімо, 
у «Технічному маніфесті футуристичного 
живопису» (1910) йшлося про заперечен-
ня культу античності, гармонії та доброго 
смаку, про засадничу роль динамізму як 
сучасного відчуття життя, однак до футу-
ристичного живопису ввійшли відкриття 
імпресіонізму, неоімпресіонізму, символіз-
му,  експресіонізму та кубізму, які інтерпре-
тувалися для відтворення руху та динаміки 
форм. Слід зауважити, що футуристичні 
новації складалися поступово, «вольовим 
шляхом у теоретичних деклараціях. Ця пе-

ревага зберігалася у футуристичному жи-
вописі й надалі» [7, с. 18], а тому далеко 
не всі твори художників-футуристів відпо-
відали цим настановам. Така розбіжність 
між теорією та практикою помітна загалом 
у творчості більшості митців авангарду. 
Проте для самих футуристів ця формальна 
невідповідність була непринциповою, адже 
основою свого мистецтва вони вважали 
саме ідеологію. «Якщо наші картини футу-
ристичні, то це тому, що вони – результат, 
безумовно, футуристичних етичних, есте-
тичних, політичних та соціальних концеп-
цій» – наголошували вони в коментарях до 
своїх творів [29, с. 141]. Це стосувалося й 
скульптури, головна ідея якої, висловлена 
в надрукованому У. Боччоні «Технічному 
маніфесті скульптури» 1912 року, поляга-
ла в заміні її концепції як завершеного та 
замкненого цілого на принципи динамічних 
контрастів, «розмитість» форм, колажність, 
на зв’язок із навколишнім середовищем, 
для чого скульптор, як і будь-який інший 
художник, мав використовувати «всі ре-
альності» та матеріали: дерево, гіпс, шкіру, 
дзеркала, метал тощо. У цьому ж контекс-
ті висувалася ідея симультанного зобра-
ження, що певною мірою перегукувалася 
з концепцією Р. Делоне. «Стихія життя, яку 
футуристи прагнули ввести у свої твори, 
деформувала і розмивала стійкі структури 
традиційного мистецтва. Процесуальність, 
відкритість, гармонічність, алогічність і од-
ночасно конкретність, навіть натуралістич-
ність, ставали основними компонентами 
футуристичних творів» [7, с. 36–37]. 

Серед важливих ідей футуристів – син-
тетичний твір, який мав передавати різно-
манітні відчуття і впливав на різні сфери 
сприйняття, мистецтво, що мало стати 
новою реальністю, реалізовуючись у різ-
них напрямках, зокрема через сінестезію, 
що залучала живописців, поетів та му-
зикантів. У 1915 році з’явився маніфест 
«Футуристична конструкція Всесвіту», 
підписана Д. Балла та Ф. Деперо, де бу-
ло викладено ідеї абстрактного трьохмір-
ного кінетичного мистецтва, звернутого 
одночасно до зору, слуху, дотику та нюху. 
Художники писали: «Ми даємо скелет і 
плоть невидимому, невловимому, неваго-
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мому, нерозрізненому. Ми знаходимо аб-
страктні еквіваленти всім формам і всім 
елементам всесвіту, потім об’єднуємо їх 
разом, ідучи за примхами нашого натхнен-
ня, аби створювати пластичні комплекси, 
які ми приводимо в рух» [7, с. 53]. Ця теза 
дуже показова; висловлені в ній принципи 
знайшли віддзеркалення у творах вітчиз-
няних конструктивістів. Мова йшла про 
«пластичні комплекси», що виходили за 
межі скульптури (були зроблені з проволо-
ки, жесті, фольги тощо), найімовірніше, про 
рухомі конструкції, що нагадували певні 
механізми, які порівнювали з астрономіч-
ними або театральними пристроями.

Одна з новацій футуристів – ідея «сло-
ва на волі», що не тільки переосмислюва-
ла принципи синтаксису мови, самі засади 
літературного тексту, а й формувала новий 
вид мистецтва, який надавав тексту вираз-
ної візуальності, просторовості та зобра-
жальності. «Слова футуристичних творів 
повністю звільнюються від жорстких ра-
мок синтаксичних періодів, від пут логічних 
зв’язків <…> Вони вільно розміщуються в 
просторі сторінки, відкидаючи нормативи 
лінійного письма й утворюючи декоративні 
арабески або розігруючи цілі драматичні 
сцени, побудовані на аналогії між формою 
літер і якихось фігур реальності: гір, дерев, 
людей та ін. <…> Наступним кроком <…> 
стало створення письменниками “пластич-
ної поезії”, художниками – “живописних по-
ем”, а також книг-об’єктів, у яких відчуття 
різних рівнів – зорові, пластичні, звукові та 
умоглядне читання – склали новий синте-
тичний твір» [7, с. 33]. Подібні пошуки в колі 
нового синтезу слова та зображення, автор-
ської книги, візуальної поезії та літератури 
визначили потужні спрямування у творчості 
російських та українських футуристів.

Однак, попри близькість тих чи інших 
явищ і окремих ідей, футуризм в Україні (як 
і в Росії) істотно відрізнявся від італійського.

Особливістю розгортання футуризму в 
Україні було те, що він склався тут у двох 
версіях – будетлянства групи «Гілея» на 
чолі з Д. Бурлюком та започаткованого 
М. Семенком футуристичного руху, діяль-
ність якого фактично простягнулася до 
1930 року, пережила значну еволюцію, змі-

ни складу учасників та певні «перекодуван-
ня» ідейно-мистецьких спрямувань. І якщо 
творчий напрямок та образні візії першої з 
них були пов’язані із загальноросійськими 
культурно-світоглядними проблемами, до 
яких «українська складова» лише додавала 
певного «колориту», то група М. Семенка 
вперше окреслила саме українські аван-
гардні виміри, наповнила їх суто національ-
ним змістом. Отже, на прикладі футуризму 
можна визначити одну з головних проблем 
вітчизняного мистецтва: «накладання» та  
перехрещення контекстів і змістових про-
сторів, де в одному український образний 
потенціал розглядався як частина загально-
російської культурної проблематики, в ін-
шому – виступав самостійним національно- 
культурним явищем, осмислення особ-
ливостей якого відкривало шляхи інтегра-
ції в європейський авангардний рух. Слід 
зауважити, що футуризм у Росії та Україні 
помітно проявив себе в літературі, пунк-
тирно позначився на творчості окремих 
художників, не зачепив архітектури, музи-
ки, кінематографа. Однак висловлені ним 
ідеї не тільки впливали на культуру та мис-
тецьке середовище, а й набули самоцінно-
го концептуально-світоглядного значення, 
накресливши нові простори й перспективи 
для національного розвитку, увійшли до іс-
торії мистецтва та культури. Зупинимося на 
цьому детальніше.

Про «Гілею» та її славетних учасників 
написано дуже багато. У цьому разі важ-
ливо розглянути її ідейні та творчі засади 
в українській перспективі. Склад групи був 
досить розпливчастим, зпоміж її головних 
членів – В. Хлєбніков, Д. та В. Бурлюки, 
В. Маяковський, О. Гуро, О. Кручених, 
В. Каменський, Б. Лівшиц. Вона була за-
снована близько 1910 року в маєтку графа 
Мордвинова в с. Чорнянка на Херсонщині, 
де управителем служив батько Д. Бурлюка. 
Це місце, як писав Д. Бурлюк, «…у древній 
Гілеї, між гирлами Дніпра та Джилгачем 
(півострів, де жила Гідра, вбита в старо-
давні віки Геркулесом)» [10, c. 28], суттєво 
вплинуло на спрямування та «міфологію» 
групи. Не випадково, на відміну від італій-
ських футуристів, що програмно заперечу-
вали традиції в мистецтві та культурі, ідеї 
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«Гілеї» значною мірою були спрямовані са-
ме на відкриття того досі «невідомого ми-
нулого», яке могло б стати основою нового  
мистецтва та свідомості. Про цей аспект 
їхньої творчості зокрема писав Л. Аренс: 
«… будетлянство не є футуризмом, у той 
час як останній зовсім заперечує тради-
цію, будетлянство є новотворчість, ви-
плекана блискучими традиціями росій-
ської давнини» [1, с. 25]. Південь України 
в цьому контексті був, за висловленням 
В. Сараб’янова, як «свого роду розсадник, 
у якому формувалась особлива атмосфе-
ра новаторства і свободи», що постачав та-
ланти для російського мистецтва [39, c. 16].

Варто наголосити й на тому, що будетлян-
ство формувалося в інших, майже проти-
лежних італійському футуризму, умовах. 
Спільним було відчуття загальної кризи, 
тих, перефразуючи О. Блока, «невиданных 
перемен, неслыханных мятежей», які пере-
живала величезна Російська імперія на по-
чатку ХХ  ст. Монархічний устрій, який стри-
мував нові капіталістичні відносини, що ви-
магали демократизації та модернізації сус-
пільства, зростаюча напруга між «центром» 
та «околицями», де визрівали національно-
визвольні сили, а водночас – необхідність 
визначення нових спрямувань мистецтва 
та культури окреслювали складне й напру-
жене проблемне поле. Футуристичний рух 
складався тут значною мірою самостійно, 
дискутуючи та полемізуючи з італійським. 
Зокрема, саму назву «футуризм» вперше 
«гілейці» використали в 1913 році у видано-
му в Каховці збірнику, де на титульному ар-
куші було написано: «Дохлая луна. Сборник 
единственных футуристов мира!!! Поэтов 
«Гилея»… Та й самі учасники групи наголо-
шували на її принципових відмінностях від 
італійського прототипу. Зосібна Б. Лівшиц 
у своїй відомій книзі спогадів «Півтораокий 
стрілець» підкреслював умовність визна-
чення «футуризм» щодо творчості «Гілеї»: 
«Термін «футуризм», – писав він, – з’явився 
на світ незаконно: рух був потоком різнорід-
них та різноспрямованих воль, що характе-
ризувалися перш за все єдністю заперечую-
чої мети», і далі: «хоча ми й представляли 
в мистецтві певні соціально-політичні тен-
денції», однак виступали «проти причет-

ності до будь-якого напрямку», мало того – 
«майбутні футуристи як вогню боялися вся-
кого перетину з майбутнім» [25, с. 533, 416]. 
«Будетлянство не було завершеним світо-
баченням, подібним до маринетизму. <…> 
Всі тези російського футуризму повинні бу-
ли <…> сприйматися не як незмінні, поза 
ним спрямовані цілі, а як початок руху, що 
містився в самому футуризмі, як регулятив-
ний принцип будетлянської творчості» [25, 
c. 480]. У «політичній позиції» «гілейців» 
дослідники відзначають тяжіння до анархії, 
що виражала загальне прагнення свободи 
в різних її проявах і спрямуваннях, зокрема, 
внутрішньої свободи особистості та твор-
чості, а тому, на відміну від італійців, що 
програмно вибудовували своє мистецтво як 
суспільно-організуючий елемент, тут мова 
йшла про свободу «від метафізичної раціо-
нальності», від будь-якого канону, визначе-
ної моделі чи уявлення про світ [12, с. 391].

Крім того, італійський футуризм був про-
грамно урбаністичним, що само по собі не 
відповідало загальноросійським реаліям 
величезної й загалом селянської країни. 
«Проект» будетлян спирався саме на цей 
ґрунт – імперську загальноросійську культу-
ру, що на початку століття вимагала онов-
лення, переосмислення своїх традицій та 
перспектив. І якщо у своєму Першому мані-
фесті «Ляпас суспільному смаку» 1912 ро-
ку, де слово «футуризм» взагалі не згаду-
валося, вони вимагали «скинути Пушкіна, 
Достоєвського, Толстого та ін. з Пароплава 
сучасності», дивитися на «нікчемність» 
Горького, Купріна, Блока, Бальмонта, 
Брюсова, Андрєєва, Сологуба, Кузьміна 
та ін. «з висоти хмарочосів» [36, с. 65], то 
у своїй творчості (окрім В. Маяковского) за-
галом зверталися до протилежних пластів 
культури – до архаїки, першоджерел мис-
тецтва, що відкривалися їм у «церковних 
фресках, лубках та іконі, «скіфській пласти-
ці» та «жахливих ідолах» [53, с. 17]. Отже, 
«хмарочоси» не відповідали реаліям росій-
ського життя. Більше того, у пошуках нового 
національного міфу митці виступали проти 
культу цивілізації та машин. Замість тех-
ніцизму вони прагнули утвердити мистец-
тво органічне, що виростало з природних 
форм, звідси ж виникала й особлива міфо-
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логема землі як джерела життя та устале-
них засад життєустрою. Показово в цьому 
зв’язку, що до сфери «естетичних дослі-
джень» Д. Бурлюк, зокрема, закликав залу-
чати «площини піскових мілин з малюнками 
на них, залишених прибоєм, листя дереви-
ни, з живописом лишаїв, білі стіни мазанок, 
із сіткою тіней від листя та гілок дерев» [10, 
с. 153–154]. Світ природи – одна з головних 
тем як російського, і українського мистец-
тва відкривався художниками в нових ра-
курсах, у взаємодії часу та простору, вели-
кого та малого. Таким чином, як зазначає 
Д. Сараб’янов: «…у ситуації, що склалася, 
зав’язувалися складні вузли, проявлялися 
різного роду зв’язки з минулим, а майбут-
нє – на нього націлений був авангард – опи-
нилося в залежності від цього минулого, від 
тої пам’яті, що несла в собі національна 
культура» [40, c. 7].

Однією з провідних проблем, яку обгово-
рювали будетляни, було національне само-
визначення нового загальноросійського мис-
тецтва й культури, що поставали у складній 
взаємодії Сходу та Заходу. Е. Дьоготь зазна-
чає: «Опозиція минуле-майбутнє виступала 
тут як опозиція відстала Росія – технічний 
Захід», яку футуристи «вирішували на ко-
ристь першої» [13, с. 20]. «Культивувати за-
хідництво – означає збільшувати розлад між 
нашим мистецтвом і нашим народом, – на-
голошувалося в одному з програмних текс-
тів. – Ми – діти не тільки великого князів-
ства Московського, а й Золотої Орди» [16, 
c. 567]. Будетляни відчували необхідність 
визначення та переосмислення вітчизняних  
культурних витоків, окреслення власної своє-
рідності, пошуків іншого, неєвропейського 
шляху розвитку, у якому майбутнє часто 
розкривалося через бачення минулого. У їх-
ній еклектичній програмі знаходили відо-
браження «культурно-просторові» складові 
загальноросійських візій, де євразійство 
поставало підґрунтям культури протилеж-
ної Заходу. Проте, як зауважував Б. Лівшиц, 
чітких «територіальних ознак ці два полюси 
культури не мали: у їхніх туманностях було 
відсутнє ядро певних державних утворень, 
вони були позбавлені просторових кордо-
нів і складалися з якихось космогонічних 
елементів» [25, c. 480–481]. Росія бачилася 

ними як величезний варварський простір, де 
«назустріч Заходу, підштовхуючись Сходом, 
у невпинному катаклізмі насуваються за-
литі засліплюючим світлом праісторії ата-
вістичні пласти, дилювіальні ритми, а попе-
реду, розмахуючи списом, мчить в хмарах 
райдужного пилу дикий вершник, скіфський 
воїн, повернутий обличчям назад і тільки у 
пів-ока поглядаючи на Захід, – півтораокий 
стрілець!» [25, с. 373]. У свою чергу «вар-
варство», за висловленням М. Бердяєва, 
розглядалося як той «очисний засіб», «без 
якого світ загинув би остаточно» [2, с. 26]. 
Так унаочнюється один з головних парадок-
сів напрямку, де при підкресленому декла-
руванні новизни, відкиданні традицій, відбу-
валося відкриття досі художньо незадіяних 
пластів минулого, актуалізація «забутих» 
складових історичного досвіду, який потріб-
но було «винайти», окреслити для того, аби 
потім заперечити. «Представники авангар-
ду, – як зазначає О. Тарасов, – що не визна-
вали жодних “авторитетів”, яким можна було 
робити “все”, свідомо (і це слід підкреслити) 
опускаються крізь усі попередні культур-
ні нашарування в пошуках найважливіших 
знаків певної культурної традиції, таких по-
трібних їм для вироблення культури нової, 
культури майбутнього. Часом таких знаків 
вони потребують як своєрідного опертя, 
аби рухатися далі. І щодо цього авангард … 
є “археологічним” [49, с. 49]. У творчості «гі-
лейців» ці археологічні мотиви виростали 
також із цілком конкретних подій. Як відомо, 
батько та брати Бурлюки брали участь в ар-
хеологічних розкопках, що велися поблизу 
Чорнянки, вивчали колекцію Херсонського 
історичного музею, активно цікавилися дав-
ниною [52, с. 27, 32, 34].

Показово, що проблема національ-
ного самовизначення «між Сходом на 
Заходом» стане однією з провідних під 
час етапної для української культури дис-
кусії другої половини 1920х років. Висунута 
М. Хвильовим ідея «азіатського ренесан-
су»,  в якій  Україна   поставала як частина 
Євразії, наче на іншому рівні, в інших істо-
ричних умовах переосмислювала програму 
«Гілеї» тепер не для Росії, а для України. 
На думку письменника, культура Європи 
та Росії переживала на початку ХХ ст. пе-
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ріод занепаду, оновлюючи сили та енергії 
мали прийти з Азії, частиною якої він бачив 
і Україну. «Але при  чому ж тут Україна? – 
розмірковував М. Хвильовий. – А при тому, 
що азіатське відродження тісно зв’язане з 
більшовизмом, і при тому, що духовна куль-
тура більшовизму може яскраво виявитись 
тільки в молодих радянських республіках…  
і насамперед під блакитним небом південно- 
східної республіки комун, яка завжди бу-
ла ареною горожанських сутичок і яка ви-
ховала в своїх буйних степах тип рево-
люційного конкістадора. З другого боку, 
наша Європа стоїть на межі двох великих 
територій, двох енергій, остільки авангар-
дом його культурно-історичного типу висту-
паємо ми» [51, с. 770]. Звідси, з України та 
інших досі пригноблених азіатських країн, 
на думку письменника, мало постати нове, 
сповнене енергії вітаїзму мистецтво, що 
«спалахне багряно-голубим п’ятикутником 
над темною європейською ніччю»: «Саме 
з південно-східної республіки комун, саме 
з Радянської України й піде те нове мис-
тецтво, що його так чекає Європа» [51, 
с. 596]. Проте у виборі свого шляху у світо-
вому культурному процесі він не відкидав 
і «психологічної Європи», досвід якої мав 
бути залученим до українського мистецтва. 
Адже принциповим, як відомо, виголошу-
вався шлях «геть від Москви», через, пере-
дусім, невідповідність внутрішніх спряму-
вань двох культур: «…українська дійсність 
складніша за російську тому, що перед 
нами стоять інші завдання, тому, що ми – 
молодий клас молодої нації, тому, що ми – 
молода література, яка ще не мала своїх 
Львов Толстих і яка мусить їх мати, яка не 
на «закаті», а на відродженні» [51, с. 722]. 
Загалом же шлях України, подібно до спря-
мувань «гілейців», бачився М. Хвильовим 
як рух «зі Сходу на Захід», якому вона мала 
надати свою оновлену «азіатську енергію».

У  концепції «гілейців» Україна поста-
вала як «Південь Росії», як джерело за-
гальноросійських міфів, як місце «початку 
Російської історії», перетину різноспря-
мованих традицій, де важливими були 
першоджерела, що відкривалися «або в 
середовищі селянському, або серед окра-
їнних народів» [6, c. 29], зокрема на Півдні 

України з її степами, скіфськими та поло-
вецькими пам’ятками. Особливе місце на-
лежало тут «скіфській темі», що виразно 
позначилася у творчості Д. та В. Бурлюків 
та В. Хлєбнікова. «Український ракурс» 
цієї теми в контексті творчості «гілейців» 
простежує Л. Сауленко. На її думку, вона 
базувалася на «генетичному рівні», що 
«співприродньо скіфському елементу в 
українському національному міфі. Адже 
відома Заходу з античних часів «Скіфія» 
Геродота – це перший, найдавніший опис 
українських земель (причорноморські сте-
пи та Подніпров’я»). Зі «Скіфів» Геродота 
починається і скіфська проблема в україн-
ській історії» [41, с. 273].

«Українська тема» в «Гілеї» була при-
сутня й більш безпосередньо, адже брати 
Бурлюки, О. Кручоних, Б. Лівшиц народи-
лися й навчалися в Україні. Згодом, у своїй 
біографії, написаній наприкінці 1920х – на 
початку 1930х років, Д. Бурлюк наголосить: 
«Україна, братерські пов’язана з великим 
союзом Радянських Республік Леніна, бу-
ла і зостається моєю батьківщиною. Там 
лежать кістки моїх предків, вільних козаків, 
що рубали во славу сили та свободи». І да-
лі – «…Україна в моїй особі має свого най-
вірнішого сина. Мій колорит глибоко націо-
нальний. Жовто-гарячі, зелено-жовто-чер-
воні, сині тони б’ють Ніагарами з під мого 
пензля» [10, c. 98, 141].

Тим часом, питомо футуристичні моти-
ви в малярстві художників «Гілеї» були по-
одинокими. До них, зокрема, можна віднес-
ти твори Д. Бурлюка – «Час» (1910 рр.), 
«Міст. Пейзаж з чотирьох точок зору» (1911), 
«Голови» (1911), «Колаж» (1914), де тема 
міста з його динамічним життям поєднується 
з прагненням віднайти пластичні засоби для 
відображення руху форм на полотні. У своїх 
спогадах художник підкреслює еволюцію та 
широту своїх образно-стилістичних інтере-
сів: від нео-імпресіоністичного періоду 1908–
1909 років, через захоплення кубістичним 
живописом та початком створення футу-
ристичних полотен у 1911–1913 роках, до  
зацікавлення «стилем старовинного укра-
їнського живопису у творах «Святослав» 
(1915), «Середньовіччя, що оживає» (1915) 
та ін. [10, с. 123–125]. «Футуризмом» його 
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малярство не обмежувалося. У 1912 році 
він пише картину «Українці», на якій фігури 
козаків намальовані в оточенні декоратив-
ного умовно-кубістичного пейзажу, та по-
лотно «Козак Мамай», де у вільний, радше 
експресивно-примітивістській спосіб «пере-
мальовує» відомий сюжет української на-
родної картини. Серед особливостей свого 
мистецтва він зазначає: «…за двадцять ро-
ків першої половини моєї творчості я пере-
пробував всі роди живопису, і в моїх полот-
нах знайшла відображення багатогранність 
життя» [10, с. 127]. Наведемо інтерпретацію 
творчості Д. Бурлюка одним з найактивні-
ших «гілейців» О. Кручених, де підкресле-
но особливу еклектичність його мистецтва: 
«Якщо ви будете вимагати реаліста, Бурлюк 
може бути реалістом; якщо бажаєте імпре-
сіоніста – Бурлюк вам покаже десятки кар-
тин пленер; ви волієте неоімпресіоніста, він 
вам покаже ряд таких полотен… Бурлюк 
може бути кубістом, футуристом, або будь-
яким стилізатором» [9, c. 47]. Однак ішло-
ся не про стилізаторство, а про прагнення 
максимально розширити можливості ма-
лярства, втягуючи в його актуальний прос-
тір різні складники, формально-пластичні 
прийоми, традиції, образи. Серед творів 
засновника футуризму – неопримітивіст-
ські, кубістичні, експресіоністичні роботи, 
змішання майже контроверсійних у євро-
пейському мистецтві спрямувань, які тут 
знаходили нову, своєрідну інтерпретацію та 
поєднання. До речі проникливі мистецтвоз-
навці початку ХХ ст., зосібна, Г. Павлуцький, 
розуміли невідповідність між декларовани-
ми вітчизняними футуристами тезами про 
відмову від усіляких традицій та їхнє твор-
че опертя на фольклор та прадавні мотиви 
мистецтва. Про творчість «нео-футурис-
тів», як їх називав Г. Павлуцький, він писав: 
«Вони отримали вплив і поштовх від Гогена, 
Сезанна, Матісса; на них впливали Пікассо, 
Маринетті; але особливо потрібно вказати 
на їхні тісні стосунки з народними вивіска-
ми, давньоруським лубком, давньоперськи-
ми  примітивами, народними дерев’яними 
виробами» [35, с. 450].

Діяльність «Гілеї» та її учасників мала ве-
ликий вплив на культурно-мистецьке життя 
України. Зокрема, у Каховці та Херсоні дру-

кувалися їхні видання – відомі поетичні ілю-
стровані збірники «Затычка» (Херсон, 1913) 
та «Молоко кобылиц» (Херсон, 1913), точи-
лися дискусії. У 1913–1914 роках Д. Бурлюк, 
В. Маяковський та В. Каменський здійсни-
ли відомий «футуристичний тур містами 
Південної Росії», виступаючи в Харкові, 
Херсоні, Сімферополі, Севастополі, Керчі, 
Одесі, Миколаєві, Катеринославі, Києві та 
Кишеневі. О. Крусанов зазначив, що цей тур 
сколихнув творче середовище провінцій-
них міст, залучаючи до нового мистецько-
го руху своїх прихильників [23, с. 192–196]. 
Показово, що першими на нові ідеї відгук-
нулися літератори та поети, серед них – 
в Одесі А. Фіолетов та О. Чечерін, у Керчі – 
Г. Шенгелі, у Харкові – В. Третьяков, 
П. Коротков, Г. Плєтніков та А. Кравцов, 
у Сімферополі – В. Баян (В. І. Сидоров)… 
У 1914-му Г. Плєтніков разом з Божидаром та 
М. Асєєвим засновують у Харкові видавниц-
тво «Лірень», яке проіснувало до 1922 ро-
ку. У квітні 1916 року в Харкові вийшов 
написаний В. Хлєбніковим та підписаний 
М. Синяковою, Божидаром, Г. Плєтніковим, 
М. Асєєвим маніфест «Труба марсіан», 
у якому мова йшла про побудову «молодого 
союзу з парусом  на вісі часу», про молот 
«над земною кулею, що вже починає тремті-
ти від нашого тупоту», про «незмінну зраду 
своєму минулому…» [38, с. 102]. Більшість 
із учасників цих акцій за кілька років пере-
їхали до Москви та Петербурга, поповнивши 
ряди авторів нового мистецтва. 

У 1913 році в селищі Усікірко у Фінляндії 
О. Кручоних, К. Малевич, М. Матюшин зіб-
ралися на Перший Всеросійський з’їзд   
«баячів» майбутнього, метою якого було 
реформувати застарілий російський театр, 
заснувати новий, під назвою «Будетлянин». 
Того самого року в Петербурзі відбулася 
прем’єра футуристичної опери «Перемога 
над Сонцем» (лібрето О. Кручоних, музика 
М. Матюшина, сценографія К. Малевича), 
що стала етапною в історії світового мис-
тецтва (удруге спектакль демонстрував-
ся 1920 року у Вітебську). У творчості 
К. Малевича футуристичний період став 
важливим та перехідним до формулюван-
ня принципів супрематизму. У стилістиці ж 
футуризму К. Малевич написав, зокрема, 
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картину «Точильщик» (1912–1913), яку 
М. Харджиєв зараховував до нечисленних 
прикладів цього напрямку в російському 
живописі [50, c. 29–30].

У 1914 році в Москві була експонована 
авторська книга полтавського художника 
С. Подгаєцього «Писанка футуриста», що 
являла собою колажі з вирізок з книг, газет, 
друкованих об’яв, відбитків, малюнків тощо 
[23, с. 186].

Ідеї футуризму привертали увагу до-
слідників мистецтва. У 1914 році в Києві 
вийшла друком книжка «Рыцари бе-
зумия (Футуристы)». Її автор – Олександр 
Карлович Закржевський (1886–1916) – 
київ ський літературний критик, релігійний 
письменник, член Київського Релігійно-
філософського товариства (1912–1916), 
секретар журналу «В мире искусств» 
(1907–1910). Прихильник символізму, він 
аналізував мистецтво (зокрема, літерату-
ру) із суб’єктивно-психологічного погляду, 
зосередивши свої дослідження 1 на психо-
логії художника, взаємодії у творчому 
процесі логіки та інтуїції. Книгу «Рыцари 
Безумия. Футуристы» було присвячено по-
етам В. Гнєдову, І. Ігнатьєву, О. Кручоних. 
Написана вона на основі доповіді, про-
читаної автором 17 грудня 1913 року в 
Московському літературно-художньо-
му гуртку. Творчість цієї групи футурис-
тів (В. Гнєдов та І. Ігнатьєв зараховува-
ли себе до кола его-футуристів на чолі з 
І. Серев’яніним) О. Закржевський розгля-
дав крізь категорії «виродження» та «роз-
паду», підкреслюючи в такий спосіб їхню 
складну перехідну роль у культурі, чий су-
часний йому етап – початок ХХ ст., він ба-
чив як «сумну епоху», коли «все постаріло, 
все руйнується, все вимагає або лагодін-
ня, або знищення» [15, с. 28]. «Безумство» 
футуристів розглядалося ним як позитив-
на сила, що здатна оновити життя через 
«нелюдське завдання творчості з хаосу та 
темряви». «Ці вогняні рицарі безумства, – 
писав він, – повинні пройти з краю в край 
землі вогняними пожежами…» [15, с. 31–
32]. На відміну від  попереднього мислен-
ня в  категоріях логіки та розуму,   мислячи 
«зверхрозумно», футуристи прагнули «за-
зирнути в болісно-темні надра невимовного 

(…), бо тільки у безумстві можливе останнє 
откровення»[15, с. 100-104, 111]. Отже, кни-
га київського літератора поєднувала, таким 
чином, мотиви декадентства з пророчими 
візіями майбутнього, що невдовзі і справ-
ді запалило «безумним вогнем» країну в 
полум’ї Першої світової війни та революції.

Діяльність «Гілеї» фактично завер-
шилася в 1914 році, з переїздом родини 
Бурлюків з Чорнянки, початком Першої сві-
тової війни. Згодом мистецькі акції та ви-
ставки її учасників проходили в Москві та 
Петербурзі. У 1920 році Д. Бурлюк назав-
жди залишив Росію. 

Однак в Україні вплив футуризму позна-
чився на творчих зацікавленнях різних груп 
молодих художників, для яких ця назва 
часто уособлювала широкий простір нових 
художніх мов та формально-пластичних 
вирішень. «Футуристами», зокрема, нази-
вали себе члени харківського об’єднання 
«Спілка семи». Воно почало складатися в 
1915–1916 роках у колі учнів Харківського 
художнього училища, а в 1917-му розпоча-
ло виставкову діяльність. Серед головних 
його членів – В. Бобрицький, М. Калмиков, 
Б. Косарев, М. Міщенко, Г. Цапок, Б. Цибіс; 
експонентами виставок стали також 
В. Єрмілов, О. Гладков, М. Мане-Кац. 
Протягом 1917–1918 років група прове-
ла в Харкові дві виставки, видала збірник 
«Сім плюс три» (1918) та «Збірник нового 
мистецтва» (1919). На  фронтисписі пер-
шого з них, виконаному Б. Косаревим, бу-
ла  написана промовиста фраза: «Від нас, 
пов’язаних лише молодістю», що окреслю-
вала творчі інтенції групи. Про програмний 
«футуризм» не йшлося. У своїх статтях 
художники писали про пошуки нової мо-
ви мистецтва, прагнення не бути «провін-
ційним сколком зі столичних новаторств», 
протиставляючи водночас свої творчі шу-
кання провінційному реалізму. «Ми перші в 
цьому тихому океані хаток, садків, «схожих 
портретів» та інших більш або менш інте-
лігентських робіт, зайнялися проблемою 
передання форми по суті, як форми бут-
тя, а не тимчасового явища», працюючи 
«над цілісністю нерозбіленого тону, над 
зведенням колірної гами до найпростішої 
конструкції» [48]. Однак, як зазначають до-
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слідники, на виставках «Спілки семи» був 
представлений не так живопис, як насампе-
ред графіка, ескізи монументальних розпи-
сів, театральних костюмів та декорацій [34, 
с. 11]. Своє завдання молоді митці бачили 
у створенні «нового декоративного стилю» 
[48], який значною мірою базувався на ви-
вченні ікони, народного мистецтва та схід-
них декоративних виробів. Орієнтація «на 
Схід» тут дуже показова. На виставках гру-
пи в окремому розділі експонувалися ков-
дри, вишивка, кераміка, ювелірні прикраси, 
кахлі, мініатюри бухарських, ташкентських, 
іранських, перських та індійських майстрів 
з колекцій харківських збирачів старовини 
Л. Романовського та Міанкаля [45, с. 51]. 
Натомість самі художники прагнули «пере-
робити величезний художній досвід Заходу 
і Сходу у власні досягнення» [48]. Отже, їхні 
спрямування були протилежними футуриз-
му, виростали з особливостей вітчизняної 
культурно-мистецької ситуації: відсутності  
відрефлексованих та усвідомлених тради-
цій, які потрібно було визначити, пошуку 
тих естетичних засад національного мистец-
тва, на які могло б спертися нове мистец-
тво у своєму поступі. У свою чергу це нове 
мистецтво будувалося за власними прин-
ципами, які для себе його автори обирали 
самостійно, а тому, як вважали харків’яни, 
«на противагу академічному мистецтву, 
яке культирувалося в небагатьох центрах, 
до яких і тяжіли всі художники, – футуризм 
може виникати  і розвиватися усюди, куди 
тільки проникають його ідеї. Не потрібно 
більше знайомства з академічною премуд-
рістю Парижа, Рима та Мюнхена, – кожний 
футурист у самому собі тримає канони 
свого мистецтва. Ця обставина дозволяє 
нам розглядати Спілку сімох не як провін-
ційний скалок зі столичного новаторства, 
а як вповні самостійне ядро культурно- 
історичного руху, яке почалося в Італії й 
уже охопило весь світ» [42, с. 8]. Отже, і тут 
футуризм виступав не як визначений куль-
турно-мистецький напрямок, а швидше як 
певний імпульс для творчої діяльності.

Показово, що серед мотивів, до яких 
зверталися харківські художники поряд 
із традиційними для України сільськими 
пейзажами, помітне місце займала тема 

міста, що з нею й були пов’язані окремі  
футуристичні ремінісценції. Серед подібних 
творів – малюнок В. Бобрицького «Мертва 
петля містера Ерос» (близько  1918), на 
якому зображено рух велосипедиста, май-
стерно закручений круговою лінією та літе-
рами, які розлітаються в різні боки. Образ 
міста, що розколюється на частини наче від 
потужного руху, відтворений художником 
в ескізі декорації «Буале знову на землі» 
(близько  1918). Поміж футуристичних тво-
рів харків’ян  малюнок М. Міщенка «В’їзд» 
(1918), де в круговому вихорі рухається ве-
лике сучасне місто – із багатоповерховими 
будівлями, сходами, дорогами, написами, 
а також малюнок М. Калмикова 1918 року, на 
якому зображено музиканта, що грає на віо-
лончелі:  від динамічного руху його смичка 
звуки  наче відскакують від інструменту, роз-
літаються навколо… Аналізуючи ці твори, 
О. Лагутенко справедливо відзначає присут-
ність у них рис модерну, символізму та кубіз-
му [24, с. 84], які художники інтерпретували 
кожний у свій спосіб. … У середині 1919 ро-
ку, коли в Харків увійшли війська генерала 
А. Денікіна, «Спілка сімох» припинила свою 
діяльність. В. Бобрицький, М. Колмиков, 
Б. Цибіс емігрували, Б. Косарев на певний 
час переїхав до Одеси.

Вплив футуризму у другій половині 
1910х років можна зауважити  у творчос-
ті українських художників, які чи не вхо-
дили безпосередньо до футуристичних 
об’єднань, чи загалом були далекими від 
їхніх світоглядних ідей. Про особливості 
інтерпретації футуризму російськими та 
українськими художниками не стільки як 
визначеного ідейно-мистецького напрям-
ку, скільки як комплексу суто формально-
пластичних прийомів, писав Б. Лівщиц: 
«… футуризм, як і кубізм, був тільки мане-
рою, стилем, у крайньому разі – методом 
роботи, але ніяк не чітко продуманою сис-
темою художніх поглядів, не закінченим сві-
тобаченням Альберта Глеза або Умберто 
Боччоні» [25, c. 372]. Не випадково для 
більшості вітчизняних художників футу-
ризм залишився швидше епізодом у твор-
чості, позначившись на окремих роботах. 

Особливе місце належить тут О. Екстер. 
Одна з провідних художниць українського 
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та російського мистецтва 1910х – першої 
половини 1920х років, вона у своїй твор-
чості акумулювала широкий спектр тодіш-
ніх художніх напрямків, інтерпретуючи їх 
у свій спосіб, наповнюючи їх своїм яскра-
вим індивідуальним талантом. Позиція 
О. Екстер у мистецтві та художньому житті 
того часу досить показова, значною мірою 
властива більшості українських авторів но-
вого мистецтва. Про це, зокрема, писав до-
слідник творчості художниці Г. Коваленко: 
«Її мистецтво сьогодні постає надзвичайно 
цілісним, але не замкненим у собі, а роз-
критим назустріч всьому, що ширяло у пові-
трі її часу і жило в умах близьких їй худож-
ників. Екстер, правда, ніколи не був влас-
тивий той екстремізм, яким багато що було 
забарвлено у творчості її друзів. Уважно 
вдивляючись у все нове, вона ніколи не 
писала епатуючи маніфестів, не проголо-
шувала максималістських програм. У всьо-
му, що відбувалося, вона бачила природнє 
життя мистецтва, а тому ніколи не поспіша-
ла безоглядно поривати з минулим», більш 
того «Екстер не поділяла сектантства у 
мистецтві, не бачила сенсу у формальних 
обмеженнях, не думала про переваги од-
ного напрямку над іншим» [18, с. 10, 11]. 
У її творчості – малярстві та сценографії 
(у театрах в Україні вона не працювала), 
так важко відокремити й розділити між со-
бою кубістичні, футуристичні, конструкти-
вістські імпульси. Протягом 1910 – почат-
ку 1920х років вона брала участь у майже 
всіх етапних виставках нового мистецтва 
в Україні та Росії, експонувала свої твори 
в Парижі та Берліні, приставала до різних 
мистецьких угруповань – «Союзу молоде-
жи», групи «Бубновий валет», «Супремус», 
викладала у ВХУТЕМАСі, однак завжди 
залишалася сама собою, здатна «прими-
ряти крайнощі», обминаючи декларовану 
«лівизну». «Ідеї часу звучали в Екстер у 
її власній інструментовці», де, «незвичні і 
нові мелодії наче народжувалися зі звуків 
знайомих, перегукувалися з музикою кла-
сичною і ясною» [18, с. 15]. Отже, зацікав-
лено відгукуючись на найрізноманітшіні 
мистецькі ідеї, що виникали, О. Екстер за 
своїм світоглядом належала швидше до 
художників модернізму, де мистецтво, по-

при всі новації, залишалося цариною само-
достатньою та самозаконною, що розвива-
лася поза ідеологічними маніпуляціями та 
життєперебудовчими програмами. Такий, 
суто художній, формально-пластичний під-
хід позначився й на її сприйнятті новацій 
футуризму.

Як відомо, часто саме завдяки О. Екстер 
київські художники відкривали для себе 
мистецькі напрямки Європи: уперше від-
відавши Париж у 1907 році, якраз тоді, ко-
ли там проходила велика ретроспективна 
виставка Сезанна та відбувалися перші 
виступи кубістів, протягом 1909–1914 ро-
ків вона часто жила у Парижі, мандрува-
ла Європою, у 1912 році відвідала Італію. 
Вона була знайома та товаришувала з про-
відними митцями епохи – Г. Аполлінером, 
П. Пікассо, Ж. Браком, М. Жакобом, Ф. Леже, 
Модільяні та ін. У 1912 році в Парижі, де 
тоді експонувалася велика виставка футу-
ристів, а Р. Делоне в Салоні Незалежних 
представив свої перші симультанні компо-
зиції, О. Екстер познайомилася й потовари-
шувала з одним із футуристів – А. Соффічі. 
У 1908му вона зустрілася і з Д. Бурлюком, 
і хоча не була членом «Гілеї», брала участь 
у спільних заходах. Зокрема, у 1914 ро-
ці разом з Д. та В. Бурлюками ілюструва-
ла збірник будетлян «Молоко кобылиц»… 
У 1909 – 1910 роках Екстер – експонент 
першого «Салону Іздебського» – славет-
ної «Інтернаціональної виставки картин, 
скульптури, гравюри та малюнків» (Одеса, 
Київ, Петербург, Рига), з-поміж 141 учасни-
ків якого був і Д. Балла, твори котрого, мог-
ли бачити українські художники. О. Екстер 
була учасницею Інтернаціональної вільної 
футуристичної виставки картин та скульп-
тури в Римі (1914), Першої футуристичної 
виставки картин «Трамвай В» у Петрограді 
(1915), футуристичної виставки «Магазин» 
у Москві (1916).

Отже, як зазначав Г. Коваленко, «до 
ідей футуризму Екстер ставилася сер-
йозно – тут не може бути сумнівів» [18, 
с. 59]. Серед її картин, у яких віддзерка-
лилася стилістика футуризму, назвемо 
такі: «Місто вночі» (1913), «Місто» (1913), 
«Композиція» (1914). «Флоренція» (1914), 
«Кольорова динаміка» (1916), «Динамічна 
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композиція» (1916), «Безпредметна ком-
позиція» (1917–1918), «Безпредметне» 
(1917–1918), «Побудова площин за рухом 
кольору» (1918), «Конструктивний натюр-
морт» (1920–1921), «Без назви» (1922). 
Зображуючи у своїх полотна урбаністичні 
пейзажі, у яких, попри формальні транс-
формації, можна було розгледіти прикмети 
конкретних міст, переходячи до безпред-
метних творів, художниця наповнювала їх 
активним рухом, властивою їй динамічною 
кольоровою драматургією. Про зв’язок її 
безпредметного малярства з італійським 
футуризмом, зокрема, пише А. Наков, під-
креслюючи в них «принципи обертальної 
взаємодії площин, які були невід’ємним 
елементом концепції розкритого простору, 
що має відцентрову структуру» [33, с. 237]. 
Однак яскраві кольори творів О. Екстер 
були спричинені не лише концептуальним 
імпульсом італійських футуристів, а й гли-
боким вивченням нею традицій українсько-
го народного мистецтва, її захопленням 
кольором як самодостатньою образно- 
змістовою субстанцією. Динамічність, ко-
льорова напруженість, цілеспрямована 
трансформація форм була властива робо-
там художниці всіх періодів її творчості.

Продовжуючи, можна навести слова 
Е. Бобринської: «Звернення до футуризму 
завжди отримувало суто індивідуальну ін-
терпретацію також у творчості інших худож-
ників, що ставили акценти на тих аспектах 
футуризму, які відповідали логіці їхнього 
власного творчого шляху» [7, с. 164]. Ця 
теза безпосередньо стосується й творчос-
ті О. Богомазова, у якій образні імпульси 
футу ризму знайшли своє індивідуальне 
трактування.

Важливо наголосити, що все життя 
О. Богомазова пройшло в Україні. Тут 
він народився, у 1902 році вступив до 
Київського художнього училища, де по-
знайомився і потоваришував з О. Екстер. 
Одночасно з ним навчалися і майбутні 
«гілейці» В. Бурлюк, О. Кручених, проте 
до їхньої групи О. Богомазов не пристав. 
Разом з Д. Бурлюком та О. Екстер він брав 
участь у київській виставці «Ланка (Звено)» 
1908 року. Художник взагалі ніколи не був 
членом визначеного програмного мис-

тецького об’єднання, хоча й експонував до 
1918 року свої роботи на виставках «Союза 
художников», «Незалежних», «Мир искус-
ства», «Голубая роза» в Москві та на біль-
шості художніх виставок у Києві; у 1918 ро-
ці організовував Професійну спілку худож-
ників, Товариство діячів пластичного мис-
тецтва, лише в 1925му ввійшов до АРМУ. 
У 1905–1907 роках він навчався у Москві в 
майстернях К. Юона та Ф. Рерберга. З то-
го часу, за винятком подорожі до Фінляндії 
в 1911у та викладанні малювання на 
Північному Кавказі протягом 1915 – почат-
ку 1917 років, він не виїжджав з України. 
Інформацію про західне мистецтво, зокре-
ма футуризм, художник отримував з нечис-
ленних публікацій, каталогів та світлин, що 
потрапляли до Києва, та поодиноких ви-
ставок. Не випадково неабияке враження 
на нього, як підкреслює дослідниця його 
творчості О. Кошуба-Вольвач, справила 
виставка «Салону Іздебського» 1910 року в 
Києві: «Для молодого київського митця ви-
ставка “Салону” виявилася енциклопедією 
сучасних модерністських концепцій у мис-
тецтві та поштовхом для ґрунтовного пере-
гляду власних художніх позицій» [21, с. 10]. 
У 1914  році О. Богомазов виступив органі-
затором виставки «Кільце» в Києві, що ста-
ла етапною для розвитку нового мистец-
тва в Україні. Її експонентами разом з ним 
були О. Екстер, М. Денисов, Г. Курнаков, 
І. Рабінович, Б. Пастухов, Н. Шифрін та ін. 
Виставка була ініційована членами гуртка 
«Мистецтво» при Київському політехнічно-
му інституті. Утім, як зазначає О. Кошуба, 
ані про діяльність цього гуртка, ані про 
роль у ньому О. Богомазова та О. Екстер, 
нічого не відомо [20, с. 326]. Виставка до-
сить широко висвітлювалася в пресі, де, 
зокрема, слід виокремити публікації в 
п’ятому числі київського журналу «Музы», 
у якому був надрукований і анонс маніфес-
ту Ф. Маринетті [32]. Тоді ж, у 1914 році, у 
О. Богомазов пише свій відомий тепер тео-
ретичний трактат «Живопис та елементи», 
що, разом з іншими текстами художника, 
дає можливість проаналізувати своєрід-
ність його творчого мислення.

Футуристичні мотиви позначилися в 
роботах О. Богомазова 1913–1916 років. 
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ГАЛИНА СКЛЯРЕНКО. ФУТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ ТА СПРЯМУВАННЯ

О. Кошуба-Вольвач зауважила, що «стиль 
та формоутворюючі елементи творів 
Богомазова 1913–1914 років засвідчують 
знайомство майстра <…> з футуристич-
ною концепцією відображення навколиш-
нього середовища через демонстрацію 
руху об’єктів, з яких воно складається. 
Художник відкриває для себе низку техніч-
них прийомів, що посилюють відчуття руху 
і передають динамічність стану зображу-
ваного об’єкта», серед використаних ним 
прийомів – «непаралельність основних 
формоутворювальних ліній межам картин-
ної площини, діагональність розташування 
основних форм, підкреслене посилення 
форми тоном або кольором у тому напря-
мі, куди скеровано її рух» [22, с. 40]. До 
цих формальних прийомів можна додати 
підкреслену ритмізованість руху та май-
же орнаментальне трактування форм, що 
разом утворюють динамічну, однак цілісну 
структуру. Серед цих творів – малюнки чор-
ним олівцем та вугіллям «Боярка. Потяг» 
(1913), «Ріг дачі» (1915), «Автопортрет» 
(1915), «Весна на Кавказі» (1916), «Пожежа 
у Києві» (1916), живописні картини 
«Трамвай (Львівська вулиця, Київ)» (1914), 
«Портрет» (1914–1915), «Безпредметна 
композиція» (1915), «Потяг» (1916). У де-
яких з них реальні мотиви переходять у 
майже абстрактні форми, не втрачаючи 
при цьому силу життєвого враження та ру-
ху. Їхня особливість – авторська інтерпре-
тація цілком конкретних реальних мотивів, 
які автор аналізує та трансформує через 
свідоме ставлення до живописних елемен-
тів, серед яких у своєму трактаті він виді-
ляє рух, лінію, форму, зміст-фарбу, ритм, 
інтервал [8]. Завдання художника полягало 
в «естетичному хвилюванні», що мало ви-
никати із синтезу його ставлення до кожно-
го з елементів твору. Категорія руху – одна 
з найважливіших у трактаті. Вона виражає 
«енергію окремих частинок маси», «дина-
мізм елементів», з яких і складається твір, 
а разом з ним і навколишній світ. Показово, 
що проблему відтворення руху в мистецтві 
художник розглядає на прикладі найпро-
стіших побутових мотивів – «людина штов-
хає тачку на вулиці», екіпажу, що їде; поїзд, 
який мчить [8, с. 39, 50], що їх він зображує і 

у своїх роботах. І хоча термін «футуризм» у 
його трактаті не згадується, художник само-
стійно і поступово наче наближався до його 
формальних засад. Однак уже в 1918 ро-
ці у своєму виступі на Першому всеукра-
їнському з’їзді художників, що проходив у 
Києві за гетьмана П. Скоропадського, він 
наголошував: «Не академізм, не імпресіо-
нізм чи футуризм повинні лягти в основу 
наших суджень, а конструктивні елементи, 
органічні для кожного мистецтва, а отже, 
і живопису» [8, с. 154]. У цій же доповіді він 
підкреслював особливе значення для твор-
чості художника реального навколишнього 
середовища, що впливає на його образний 
світ і формує його мистецтво. З особливос-
тей природи України, різноманіття її «ліній, 
барв, форм», сповнених «життєвої енергії, 
радісної бадьорості» має, на його думку, 
виростати й самобутність національного 
мистецтва, відмінного від того, «що є на 
Півночі»: «…тут, під ясним промінням на-
шого сонця, динамізм виявлений повною 
мірою, боротьба сягає пристрасних пори-
вань трагізму, тріумфуючого сміху і тихого 
поетичного смутку. <…> Столиця України – 
Київ, куди зараз повинні з’їхатися всі ін-
телектуальні сили країни, в усьому своє-
му обсязі сповнена чудового, розмаїтого, 
глибокого динамізму. Вулиці впираються в 
небо; форми пружні; лінії енергійні і могут-
ні – падають, розбиваються, співають і гра-
ють. Темп життя ще більш підкреслює цей 
динамізм, ніби дає йому законну підставу, 
широко розливається, поки не заспокоїться 
на тихому лівому березі Дніпра» [8, с. 154–
155]. Отже, «футуризм» з його динамізмом 
та рухом виник у творчості О. Богомазова 
не концепційно, ідеологічно, як у італій-
ців чи будетлян, а базувався на іншій, так 
би мовити, «органічній» основі, на аналізі 
навколишнього природного середовища. 
У його пізніших нотатках читаємо: «Для 
того щоб сприйняти і зрозуміти нову красу 
футуристичних картин, потрібно, аби душа 
очистилася; аби око звільнилося від заво-
локи атавізму і культури. Потрібно визна-
ти як єдиний критерій природу, а ні музей» 
[54]. Футуристична стилістика позначила 
лише певний етап у творчості художника, 
у майбутньому він до неї не звертався. 
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Однак динамізм, ритмічність та напруже-
ність кольорово-пластичного рішення за-
лишилися прикметами його мистецтва.

У 1913–1914 роках у Києві одночасно 
складається гурток футуристів на чолі з 
М. Семенком, чия діяльність була спря-
мована на українську мистецько-суспільну 
проблематику. Показово, що будетляни та 
митці, що з ними спілкувалися, ніяк не від-
гукнулися на виступи М. Семенка, та й він 
сам з ними не співпрацював. Ґрунтовно до-
сліджена перш за все в літературі, ця гілка 
українського авангарду потребує уточнень 
у її зв’язку з образотворчим мистецтвом та 
загальною культурною ситуацією.

Слід зазначити, що хоча, як відомо, інте-
рес М. Семенка до футуризму виник підчас 
навчання в Петербурзі під впливом висту-
пів В. Маяковського та поетів інших росій-
ських футуристичних угруповань, його вер-
сія нового мистецтва та й ширше – нового 
розвитку культури загалом виростала саме 
з аналізу українських реалій. Поміж ознак 
українського культурного життя, з яким зра-
зу ж почав боротися футуризм – провінцій-
ність, необхідність осмислення спрямувань 
національної традиції, народницькі ідеа-
ли, у яких  українська культура поставала 
перш за все як селянська, слабкість мо-
дерністських світоглядних та художніх цін-
ностей. У цьому контексті, як підкреслює 
О. Ільницький, український футуризм не 
тільки «виростав із ранньомодерністських 
течій в Україні 1900–1910 років і був відпо-
віддю на них», а й «демонстративно опи-
рався злиттю з імперськими течіями», був 
ознакою «розриву з імперським культурним 
річищем та поступового вияву власне укра-
їнського» [17, с. 12]. Проте за довгу історію 
свого існування, що прокреслила не лише 
період національно-визвольних змагань 
та громадянської війни 1917–1921 років, 
а й активно влилася в русло нового радян-
ського мистецтва, український футуризм 
інтегрував у собі ідейні спрямування його 
«лівого» крила, де питання української не-
залежності розчинялися в загальних інтен-
ціях пролетарської культури. 

Порівнюючи різні моделі футуризму, 
дослідники акцентують увагу на тому, що 
український формувався ближче до іта-

лійського. З ним його поєднували не лише 
гостре заперечення минулого та стагнації  
національного існування [17, с. 367], а й те, 
що всі етапи руху, його ідеологія та поступ 
були визначені та спрямовані волею однієї 
людини [3, с. 5]. В Італії такою особою був 
Ф. Маринетті, в Україні – М. Семенко. Як і 
в Італії, футуризм М. Семенка відразу на-
голошував на його концепційній новизні, 
починався з маніфестів. Показово, що до-
сить довго футуризм сприймався дослідни-
ками як чужий українській культурі. Зосібна 
Ю. Шевельов дорікав Семенкові за його ур-
банізм, що не відповідав українським реа-
ліям, де «великих міст було мало, а україн-
ська стихія в них не вибивалася на поверх-
ню». Крім того закликаючи нове українське 
мистецтво «до Європи», сам М. Семенко 
її не знав, вперше відвідавши Німеччину в 
1929 році. Утім, найголовнішою його вадою 
був, на думку дослідника, «дух конфор-
мізму щодо совєтської системи, бажання 
стати їй на послуги навіть у дрібному…»  
[55,  с. 706–707]. Однак шановний автор 
був необ’єктивним: після встановлення ра-
дянської влади всі мистецькі об’єднання та 
угруповання у своїх публічних деклараціях 
програмно підкреслювали як свою лояль-
ність щодо радянської влади, так і щире 
бажання створювати нове, ідеологічно 
витримане пролетарське мистецтво [37], 
проти річчя ж між ними полягали в його різ-
них образно-пластичних версіях. 

Отже, на межі 1913–1914 років 
М. Семенко та два художники – Павло 
Ковжун та Василь Семенко – утворили 
свою футуристичну групу та заснували 
видавництво «Кверо» (quaro з лат. – до-
сліджувати, шукати), яка в 1914 році ви-
дала дві невеличкі книжки М. Семенка: 
«Дерзання. Поези» та ««Кверо-футуризм. 
Поезопісні». Вірші поета вражали не тіль-
ки нетрадиційною для українського мис-
тецтва урбаністичною тематикою та об-
разами («Асфальт», «Авіятор», «Місто» 
та та ін.), а й новою мовою («сте клю влю 
плю/скую/ую/ю») та візуалізацією тексту. 
Але чи не головними тут були маніфести 
нового напрямку, що програмно відкидали 
попередній досвід української культури. 
Таким, зокрема, був надрукований у перед-
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мові першого збірника маніфест «Сам», 
де висловлені автором «тільки декілька 
слів» про мистецтво переросли в жорстке 
й пристрасне викриття обмеженості націо-
нальної культури, задушливої атмосфери 
«щирого» українського мистецтва», що 
плекає «заяложені мистецькі «ідеї», та «за-
смальцьованого «Кобзаря» як певну квін-
тесенцію відсталості та традиціоналізму 
[14, с. 272–273]. «Полеміка з Шевченком» 
і його «реабілітація» в умовах нової ра-
дянської культури залишиться наскрізною 
для футуристів, інтерпретація творчості та 
образу поета визначить широку тему віт-
чизняного мистецтва [46]. Продовженням 
тез маніфесту «Сам» стала передмова до 
«Кверо-футуризму», де автор розвивав 
свою теорію нового мистецтва, яке мало 
базуватися на змінах, бо йому «не цікаве 
все знайдене й пережите», заперечувало 
національні ознаки як вираз «його примі-
тивности»: «Національну добу в мистецтві 
(власне в тенденції до мистецтва) ми а вже 
перебули … <…> Нам треба догнати сьо-
годнішній день», «де у все світським мис-
тецтві починає ся нова ера», і далі: «Кверо-
футуризм дає йому шлях, єдино можливий, 
і сими днями ми вступаємо в цілком інший 
світ, де не можемо ще почувати себе, як 
дома, в своїх українських та інших хатах» 
[43, с. 267]. Нове мистецтво трактувало-
ся тут як процес, рух, з його динамічними 
змінами, де немає нічого абсолютного, 
а тому в мистецтві не мало бути шкіл як 
чогось сталого, його мета – шукання, са-
мий же кверо-футуризм поставав тимчасо-
вим як явище, але «постійним, яко метод» 
[43, с. 266]. Політичні орієнтири кверо- 
футуристів тут не зазначені, однак з іро-
нією говориться про представників «укра-
їнського марксіствующого молодо-міщан-
ства» [43, с. 268]. Про твори В. Семенка, 
який уже в 1915 році загинув на фронті 
Першої світової, невідомо. Графічні роботи 
молодого П. Ковжуна, котрий тоді навчався 
в Київському художньому училищі, ознак 
футуризму не мали, були близькі до стилю 
модерн. Постать П. Ковжуна тут досить по-
казова. У колі футуризму він перебував ли-
ше на самому початку свого творчого шля-
ху, у Києві 1913–1914 роках, пізніше ніколи 

цим напрямком не цікавився. Мало того, 
надалі він постійно наголошував на націо-
нальних прикметах українського мисте-
цтва та підкреслював великий вплив, який 
справила на нього творчість Г. Нарбута, що 
відіграла особливу засадничу роль у ство-
ренні нової української графіки. Скажімо, 
у 1929 році він писав: «Г. Нарбут перший 
дав нам сучасну графіку і показав нам 
наше графічне оформлення. Нарбут нас 
графічно “українізував” – українська гра-
фіка Нарбута рішуче одмежувала нас від 
чужих графічних впливів, виробила смак і 
оцінку на точне значення того, що ми на-
зиваємо сучасною українською графікою» 
[19, с. 72]. Проте це не завадило йому під-
тримувати зв’язок з М. Семенком, більш 
того – того самого 1929 року створити 
обкладинку для  одного з номерів (№ 6)  
«Нової Генерації», яка програмно запе-
речувала національні ознаки мистецтва. 
Обкладинка П. Ковжуна у своїй композиції 
своєрідно поєднувала динамічність вільно 
розташованих написів, умовне зіткнення 
різних за тональною насиченістю площин 
чорного та жовтого кольорів та зображення 
птахів, що летять… Повертаючись до його 
ранніх творів слід зауважити, що вони при-
вернули до себе увагу вже на перших йо-
го виставках – у 1913 році на Українській  
артистичній виставці в Полтаві та в 1914-му 
на Третій виставці художників-киян. Серед 
них – малюнки «Місто», «Вулиця», «Танго», 
«Краєвид». Футуристичного, окрім теми 
міста, у них нічого не було. Увага до нату-
ри поєднувалася з площинно-умовним уза-
гальненням форми скоріше в дусі модерну. 
У 1913 році він малює обкладинку книж-
ки В. Винниченка «Федько-халамидник», 
на якій було зображено букет, фрагменти  
іонічної колони та декоративні елементи… 

Виступ футуристів викликав, як відо-
мо, обурення та дискусію в літературно-
му середовищі, які сьогодні ґрунтовно 
описано та проаналізовано дослідниками 
[17, с. 27–51]. Заслуговує на увагу висно-
вок О. Ільницього про особливості сприй-
няття, а точніше несприйняття цього ви-
ступу українськими мистецькими колами: 
«Не зроблено жодних зусиль, щоб надалі 
засвоїти його відкриття чи обговорити ці 
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внески, що з’явилися в літературному про-
цесі <…>. Фактично, ні українське суспіль-
ство, ні літературознавство не були спро-
можні усвідомити революційної значущості 
авангарду, а також ті зміни стосовно ролі 
письменника, ставлення до мови, елітної 
культури й творчості загалом, які він зумо-
вив» [17, с. 51]. Початок Першої світової 
вій ни перервав діяльність групи, усіх трьох 
її учасників мобілізували.

М. Семенко повернувся до Києва в 
1918 році. Розпочався новий етап у поступі 
українського футуризму. Він припав на дра-
матичні події революційного часу, що про-
стягнулися фактично до 1921 року, з по-
стійними змінами влади, інтервенцією, гро-
мадянською війною. Теперішні «ліві» сим-
патії М. Семенка «відштовхували його від 
поміркованої Ради і, особливо, від правого 
Гетьманату» [17, с. 57]. Прихильників він 
знайшов серед художників – А. Петрицького, 
Р. Лісовського та П. Ковжуна, який після 
демобілізації в 1918 році перед від’їздом 
до Галичини певний час перебував у 
Києві. У 1919му разом з А. Петрицьким, 
Г. Михайличенком, Елланом-Блакитним 
та В. Чумаком М. Семенко утворює групу 
«Фламінго». Проте О. Ільницький не вва-
жає її програмно футуристичною «лише 
претензійною декларацією незалежности 
від символістів. <…> Здається, вона слу-
жила тільки одній меті: під цією маркою 
Семенко випустив три книжки поезії» [17, 
c. 64]. Обкладинки для двох з них офор-
мив А. Петрицький, однієї – Р. Лісовський. 
Однак і тут про футуризм не йшлося: робо-
ти А. Петрицького, як і Р. Лісовського, учня 
Г. Нарбута та М. Бойчука, жодного стосунку 
до футуризму не мали, щвидше пародіюва-
ли «те захоплення українським бароковим 
скорописом, яке з легкої руки Г. Нарбута 
стало на той час однією з ознак київської 
графіки» [11, c. 5]. 

З утвердженням 1919 року радянської 
влади М. Семенко стає на чолі радянсько-
го україномовного літературно-художньо-
го часопису «Мистецтво». Футуристичним 
він не був, однак у другому числі була на-
друкована програмна стаття М. Семенка 
«Мистецтво переходової доби», що накрес-
лювала його нову версію. За концепцією 

автора нове мистецтво мало бути динаміч-
ним і революційним. Натомість Футуризм, 
що з’явився «…раніш, ніж вибухнула соціа-
лістична революція», виступав як «анало-
гічна революція в мистецтві» і таким чином 
поєднував різні епохи. Він поставав не як 
щось певне та окреслене, а як акція, де 
йшла «боротьба індивідуалізму з комуніз-
мом». Якщо на першому етапі футуризм 
ніс у собі «напруження індивідуалізму», то 
наступний його крок вів у комунізм, комуну, 
заперечення «я» [31].

Унаслідок революції, війни та громадян-
ських протистоянь 1921й рік позначився в 
історії України як «нова руїна», культурне 
життя завмерло, протягом 1920–1921 років 
країна зазнала масової еміграції, що фак-
тично змінило склад мистецького середо-
вища. Тоді ж, у 1921 році М. Семенко засно-
вує організацію «Аспанфут» – Асоціацію 
панфутуристів, яка складалася з літерато-
рів Ю. Шпола, О. Слісаренка, В. Алешка, 
Гео Шкурупія, А. Чужого, М. Бажана, 
М. Ірчана, Ф. Якубовського та режисе-
ра М. Терещенка. Модель панфутуризму, 
яка збереглася до завершення   футурис-
тичного руху в Україні, доповнюючись на 
кожному етапі новим змістом, випливала 
з особливостей української мистецької си-
туації, де прихильників авангарду було не-
багато, а його напрямки залишалися май-
же недиференційованими. Панфутуризм 
пропонував, таким чином, об’єднатися 
«для прийдешніх тисячоліть». Програмні 
тексти «Аспанфуту» були оприлюднені у 
виданнях 1922 року: «Семафор у майбут-
нє» та «Катафалк искусства». У першому 
з них була надрукована засаднича стаття 
М. Семенка «Пан-футуризм (Мистецтво 
переходової доби)». У ній автор наголо-
шував на необхідності побудови наукової 
теорії мистецтва та методу наукової прак-
тики на експериментальній основі. Задля 
цього було запропоновано «зруйнувати ло-
калізовані та замкнуті концепції – численні 
“ізми”, притаманні останнім десятиріччям 
і нашим дням. Треба довести, що кожний 
окремий “ізм” не є альфа й омега у розвит-
ку мистецтва, що лише через голови всіх 
“ізмів” протікає його велика ріка <…> Пан-
футуристична система <…> завдяки цьому 
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стає узагальнюючою теорією» [43, c. 273 ]. 
Її завдання передбачало «одночасну лікві-
дацію буржуазного суспільства і буржуазно-
го мистецтва», де «деструктивний процес 
у мистецтві набуває характеру соціальної 
революції у суспільстві», та «поглиблення 
футуризму в ім’я прийдешньої конструкції 
мистецтва» [43, c. 274]. І якщо «соціальна 
революція є процесом міжнародним, інтер-
національним, світової неминучости, – так 
само і проблема конструкції мистецтва не 
може бути виконана в межах локалізовано-
го радянського будівництва, тому і конструю-
вання пролетарського мистецтва можливе 
лише у світовому масштабі» [43, с. 275]. 
Отже, у моделі  панфутуризму знаходила 
продовження висловлена у 1914 році кон-
цепція «подолання національних меж», 
що тепер підтримувалася ідеєю світо-
вої пролетарської революції. Тема «де-
струкції» старого та «конструкції» нового 
в мистецтві, культурі та суспільстві стане 
головною в  його теоретичних розробках, 
фіксуючи таким чином вступ мистецтва в 
«конструктивну добу» [5, с. 50]. Пізніше, 
у 1927–1930 роках «конструктивізм» та 
«конструктивне мистецтво» визначать 
проб лематику «Нової Генерації». Таким 
чином, поступово стало очевидним, що на-
зва «футуризм» не вичерпувала сутності 
руху. Як підкреслює О. Ільницький, «уперто 
саме так себе називаючи, українці керува-
лися певними теоретичними міркуваннями 
і зважали на авторитети: передовсім вони 
визнавали рух Марінетті за поворотний 
пункт в історії мистецтва. У певному сенсі 
для українців «футуризм» – синонім усьо-
го авангарду, що також відбивається в їхній 
пан-авангардистській філософії, в якій во-
ни ретельно уникають вузького трактуван-
ня мистецтва» [17, с. 366]. Більше того, уже 
на початку 1920х років і сам М. Семенко 
повністю переосмислює нові виміри футу-
ризму, де його первинна, початкова версія 
розглядається як «продовження, хоч і ре-
волюційне, але буржуазно-революційного 
«Великого Мистецтва». Футуризм не вихо-
див з пролетарської ідеології, він заперечу-
вав буржуазне мистецтво, але стояв на його 
ідеологічних рельсах. І не треба було дов-
го чекати, щоб побачити занепад футуриз-

му <…>. Правда, од естетики вже й зараз 
мало чого зосталося, але ми напередодні 
зформулювання загальнообов’язкової за-
гально значимої мистецької політики в про-
летарській державі <…>. Марксизм плюс 
ленінізм, ужиті спеціально для мистецтва, 
дають цю формулу <…>» [44]. 

Уже на самому початку футуризм трак-
тувався М. Семенком не лише як напрямок 
мистецтва, а і як його узагальнююча тео-
рія, мало того – як теорія культури загалом. 
О. Ільницький наголошує, що «панфуту-
ризм наблизився до “пан-авангардизму”, 
який можна б назвати спробою охопити 
всі революційні рухи; він є, по суті, єди-
ним явищем, у якому окремі рухи пред-
ставляють специфічний вияв усеохопного 
художнього процесу» [17, c. 224]. Поряд з 
М. Семенком свої теоретичні статті в різних 
виданнях групи друкували Гео Шкурупій, 
О. Полторацький, С. Войнилович. 

У 1924 році панфутуристичні  об’єднання 
змінює свою назву на Асоціяцію комуніс-
тичної культури, продовжує розвивати свої 
творчі принципи, підсилені більшовицькою 
ідеологією. Тепер АсКК претендував на 
роль масової всеукраїнської, навіть все-
союзної організації, яка мала активно ре-
формувати побут, спираючись на техніку 
та науку. Її принципи М. Семенко виклав у 
програмній статті «До постановки питання 
про застосування ленінізму на 3му фронті». 
Аналіз засад культури, серед яких автор ви-
діляє ідеологію та «фактуру», яка, по суті, 
була вираженням суспільно-ідеологічних 
особливостей певного економічного устрою, 
приводить його до висновків про вичерпа-
ність і поступове зникнення мистецтва як 
такого: «…мистецтво в цілому є буржуазне, 
оскільки воно є тільки спадщина, якою мож-
на тільки скористатися, і що пролетарське 
мистецтво, коли розуміти це останнє, як 
мистецтво комуністичного суспільства, або 
для сучасности –що носителем його буде 
пролетаріат, зовсім не буде й немає. <…> 
Але мистецтво ліквідується не одразу в усіх 
своїх частинах, галузях мистецтва. Поволі 
відпадають одно за другим віджилі кільця 
його системи» [43, с. 304–305]. Натомість 
у теперішніх умовах «боротьби з мистец-
твом» воно вимагає «застосування кон-

ІМ
ФЕ

ризм наблизився до “пан-авангардизму”, 

ІМ
ФЕ

ризм наблизився до “пан-авангардизму”, 
б назв

ІМ
ФЕ

б назв
всі революційні рухи; він

ІМ
ФЕ

всі революційні рухи; він
ним явищем, у

ІМ
ФЕ

ним явищем, у

ІМ
ФЕ

вої пролетарської революції. Тема «де

ІМ
ФЕ

вої пролетарської революції. Тема «де-

ІМ
ФЕ

-
струкції» старого та «конструкції» нового 

ІМ
ФЕструкції» старого та «конструкції» нового 

в мистецтві, культурі та суспільстві стане 

ІМ
ФЕв мистецтві, культурі та суспільстві стане 

головною в  його теоретичних розробках, 

ІМ
ФЕголовною в  його теоретичних розробках, 

фіксуючи таким чином вступ мистецтва в 

ІМ
ФЕфіксуючи таким чином вступ мистецтва в 

50]. Пізніше, 

ІМ
ФЕ50]. Пізніше, 

онструктивізм» та 

ІМ
ФЕонструктивізм» та 

«конструктивне мистецтво» визначать 

ІМ
ФЕ«конструктивне мистецтво» визначать 

лематику «Нової Генерації». Таким 

ІМ
ФЕлематику «Нової Генерації». Таким 

чином, поступово стало очевидним, що на

ІМ
ФЕ

чином, поступово стало очевидним, що на-

ІМ
ФЕ

-
зва «футуризм» не вичерпувала сутності 

ІМ
ФЕ

зва «футуризм» не вичерпувала сутності 
руху. Як підкреслює О.ІМ

ФЕ
руху. Як підкреслює О. Ільницький, «упертІМ

ФЕ
Ільницький, «уперто ІМ
ФЕ

о 
саме так себе називаючи, українці керуваІМ

ФЕ
саме так себе називаючи, українці керува
лися певними теоретичними міркуваннями ІМ

ФЕ
лися певними теоретичними міркуваннями 
і зважали на авторитети: передовсім вони ІМ

ФЕ
і зважали на авторитети: передовсім вони 
визнавали рух Марінетті за поворотний ІМ

ФЕ
визнавали рух Марінетті за поворотний 
пункт в історії мистецтва. УІМ

ФЕ
пункт в історії мистецтва. У певному сенсі ІМ

ФЕ
певному сенсі 

для українців «футуризм»ІМ
ФЕ

для українців «футуризм» – синонім уІМ
ФЕ

– синонім у
го авангарду, що також відбивається в їхній ІМ

ФЕ
го авангарду, що також відбивається в їхній 

якому 

ІМ
ФЕ

якому окремі рухи пред

ІМ
ФЕ

окремі рухи пред
ставляють специфічний вияв усеохопного 

ІМ
ФЕ

ставляють специфічний вияв усеохопного 
художнього процесу» [17, c.

ІМ
ФЕ

художнього процесу» [17, c. 224]. Поряд 

ІМ
ФЕ

224]. Поряд 
М.

ІМ
ФЕ

М. Семенком свої теоретичні статті в різних 

ІМ
ФЕ

Семенком свої теоретичні статті в різних 
виданнях групи друкували Гео Шкурупій, 

ІМ
ФЕ

виданнях групи друкували Гео Шкурупій, 
О.

ІМ
ФЕО. Полторацький, С.

ІМ
ФЕПолторацький, С. Войнилович. 

ІМ
ФЕВойнилович. 

У

ІМ
ФЕУ 1924

ІМ
ФЕ1924 році панф

ІМ
ФЕроці панфутуристичні  об’єднання 

ІМ
ФЕутуристичні  об’єднання 

змінює свою назву на Асоціяцію комуніс

ІМ
ФЕзмінює свою назву на Асоціяцію комуніс

тичної культури, продовжує розвивати свої 

ІМ
ФЕтичної культури, продовжує розвивати свої 

творчі принципи, підсилені більшовицькою 

ІМ
ФЕтворчі принципи, підсилені більшовицькою 

ідеологією. Тепер АсКК претендував на 

ІМ
ФЕідеологією. Тепер АсКК претендував на 

роль масової всеукраїнської, навіть все

ІМ
ФЕроль масової всеукраїнської, навіть все

союзної організації, яка мала активно ре

ІМ
ФЕсоюзної організації, яка мала активно ре

формувати побут, спираючись на техніку 

ІМ
ФЕ

формувати побут, спираючись на техніку 
та науку. Її принципи М.

ІМ
ФЕ

та науку. Її принципи М.

http://www.etnolog.org.ua



80

ІСТОРІЯ

струкції», яка полягає в тому, що «паралізує 
основний імпульс мистецтва – «творчість», 
а тому «мистці» один за одним будуть ки-
дати своє мистецтво, спочатку будуть нази-
вати себе майстрами, монтерами, конструк-
торами й інженерами, а потім візьмуться 
за “звичайну” людську працю» [43, с. 305]. 
Отже, тепер, у 1920і у своїй теорії панфу-
туризм збігався з ідеями виробничого мис-
тецтва та радикальним конструктивізмом… 
У 1925 році панфутуристичний рух пережи-
ває свою кризу. М. Семенко переїздить до 
Одеси і працює у ВУФКУ. 

Його повернення «до футуризму» 
пов’язане із часописом «Нова Генерація» 
(1927–1930), яка тоді не тільки діяла як 
оригінальне видання, а й розглядалася 
«учасниками як основний напрям конструк-
тивної роботи організації, своєрідний син-
тетичний “жанр”» [4, с. 163]. Проблематика 
футуризму як така в ньому не розглядала-
ся. «Нова Генерація» консолідувала навко-
ло себе головні «ліві» сили різних спряму-
вань, послідовно підтримуючи авангардну 
модель мистецтва, що будувала свій куль-
турно-художній проект на тій самій панфу-
туристиній / панавангардній  основі, тобто 
на поєднання різних художніх напрямків 
[47]. В умовах другої половини 1920х, коли 
авангардний рух у Європі загалом добігав 
кінця, а в Росії переживав невідповідність 
своїх пропозицій новим суспільним реалі-
ям радянської дійсності, в Україні його ідеї 
набували певної творчої наснаги, рупором 
та генератором яких значною мірою і ви-
ступала «Нова Генерація», яка, зібравши 
навколо себе «залишки совєтської футу-
ристичної армії», зберегла «останній голос 
радянського авангарду, голос вільний, бо-
йовий, європейський» [30, с. 67]. 

Протягом свого існування панфутуризм 
залучав до співпраці різних за своєю твор-
чістю художників. Послідовних футуристів 
з-поміж них не було. Слід зазначити, що 
вже на початку 1920х років у мистецтві де-
далі активніше обговорювалися ідеї кон-
структивізму, який найчастіше розглядався 
як такий, що найбільше відповідає новим 
завданням «конструктивної доби» радян-
ського суспільства. У колі панфутуристів 
на тому чи іншому етапі трапляються іме-

на Н. Генке-Меллер, яка в 1923 році офор-
мила обкладинку «Жовтневого збірника 
футуристів». Її композиція побудована на 
чітких ритмах шрифту та сполучені жовта-
вого кольору паперу та червоних написів; 
обкладинку збірника «Зустрічі на перехрес-
ній станції. Розмова трьох» у 1927 році роз-
робив В. Татлін, який у той час викладав 
у Київському художньому інституті (його 
обкладинка поєднувала цілком реалістич-
не, хоча й представлене в несподіваному 
ракурсі, зображення лінії електропередач 
та чіткого шрифту); художніми редактора-
ми часопису «Нова Генерація» по черзі бу-
ли В. Меллер, Дан Сотник, А. Петрицький, 
на його сторінках друкувалися роботи 
українських художників О. Архипенка, 
В. Касіяна, В. Пальмова, А. Петрицького, 
В. Меллера, В. Єрмілова, М. Дмитренка, 
М. Груншпуна, Г. Півоварова, С. Йоффе та 
О. Щеглова, М. Глущенка, Б. Клебанова, 
Д. Штеренберга, А. Гончарова, Н. Шифріна, 
І. Чашника, К. Малевича, В. Воробйова, 
М. Суєтіна, М. Тряскіна. Футуристів серед 
них не було. 

У 1930 році, як відомо, часопис «Нова 
Генерація» припинив свою діяльність. 
З ним добіг кінця і панфутуризм. Країна 
(УСРР у складі СРСР) вступала в новий 
період своєї історії, де ані відкритим дис-
кусіям про сутність та можливості мистец-
тва, ані образно-пластичним його пошу-
кам, що відразу зараховувалися до «бур-
жуазного формалізму», місця вже не було. 
У 1930х роках більшість з учасників руху 
була репресована.

Футуризм в українському мистецтві та 
культурі відіграв неабияку роль, певною 
мірою синтезуючи у собі загальні обшири 
та інтенції авангарду. Його ідеї не обмежу-
валися змінами художньої мови, а висува-
ли свою, нову модель бачення розвит ку 
української культури, що поставала су-
часною, динамічною, відкритою до нова-
цій світового досвіду. У колізіях розвит ку 
футу ризму в Україні віддзеркалилися гли-
бинні проблеми її культури, де поряд зі 
шляхами інтеграції в європейський прос-
тір і відбувався процес національного 
само визначення, пошук нових версій укра-
їнського мистецтва.
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SUMMARY
Futurism as the first trend of avant-garde has played a prominent role in the history of world 

art. It has also influenced on the new concepts of art works and culture in general. Its ideas 
have gained a wide publicity. However, prominent futuristic unions have appeared only in Russia 
and Ukraine, except Italy. If the history and characteristics of Italian and Russian Futurism are 
thoroughly described in art criticism, the Futurism in Ukraine is still waiting for its study. Especially 
as its origin, the stages of existence, the conceptual basis, the range of creative proposals and 
conditions of activity have been significantly different from both the Italian and the Russian 
analogues. The dissemination of the Futurism ideas in Ukraine, both during the creation of artistic 
groups and in the works of individual artists is considered in the article. The history of Futurism 
in Ukraine is connected with the activity of two unions, like Hileya, headed by D. Burliuk (about 
1910–1914) and Ukrainian Futuristic movement headed by M. Semenko in 1914. It has lasted 
until 1930, sustained several stages and proposed the concept of Panfuturism, which is aimed 
at the consolidation of all left forces of Ukrainian art. The interpretation of Futurism in Ukrainian 
art has happened both at a purely formal and plastic level, paying attention to the problem of 
a motion reproduction, dynamics in painting and graphic arts, and through the development of 
new principles of national culture, which has chosen its way in the modernized world in difficult 
research works between the East and the West. The peculiarities of ideological and artistic 
aspirations of Hileya group and Panfuturism of M. Semenko, connected with various stages of 
national and historical development of the 1910s–1920s are analyzed in the article.

Keywords: Futurism, avant-garde, national peculiarities, European experience.
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ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВА-АХМЕТОВА 
 1980-х РОКІВ  

Оксана Ламонова

УДК  7.071.1“1980”Іва

У статті аналізуються ранні твори сучасного київського графіка Володимира Іванова-Ахметова, які 
зберігаються у фондах Національного художнього музею України. 

Ключові слова: Володимир Іванов-Ахметов, українська графіка 1980-х років, книжкова графіка, станкова 
графіка, літографія, офорт. 

В статье анализируются ранние произведения современного киевского графика Владимира Иванова-
Ахметова, которые хранятся в фондах Национального художественного музея Украины. 

Ключевые слова: Владимир Иванов-Ахметов, украинская графика 1980-х годов, книжная графика, 
станковая графика, литография, офорт. 

The article analyses early works of modern Kyiv graphic artist Volodymyr Ivanov-Akhmetov kept at the funds of 
the National Art Museum of Ukraine.

Keywords: Volodymyr Ivanov-Akhmetov, 1980s Ukrainian graphic works, book illustration, easel graphic works, 
lithograph, eau-forte.

Володимир Михайлович Іванов-Ахметов 
вперше потрапив до України  під час служ-
би в армії (м. Остер Черніговської обл.) – 
і залишився тут назавжди. Художня освіта, 
уже розпочата в Уфимській середній 
художній школі-інтернаті, була продовже-
на (1975–1981) у Київському художньому 
інституті на факультеті графічного мистец-
тва в майстерні В. Я. Чебаника.

Власний «український простір» худож-
ник відкривав поступово – і не так відтво-
рював, як створював його. Відбувався ду-
же суворий і досить суб’єктивний відбір, 
результати якого, однак, виявилися досить 
цікавими. 

Звичайно, знайомство з «другою Бать-
ківщиною» супроводжувалося подорожа-
ми. Творчим свідоцтвом цього є, наприк-
лад, серія «Літо в Кам’янці-Подільському», 
представлена в Націо нальному худож-
ньому музеї України (НХМУ) малюнком 
«Костел» (1983). Дуже виразною є вже са-
ма манера виконання – своєрідний комп-
роміс між графікою та живописом, коли 
туш (брунатна та чорна) застосовується 
швидше як рідка фарба, жовтуватий папір 

додає до загального колориту ще один, 
власний, відтінок – і результат, вишуканий 
і навіть елегантний, починає нагадува-
ти вже про легендарні малюнки Антуана 
Ватто «у три олівця». Одночасно малюнок 
прекрасно передає настрій розпеченого 
літнього дня.

Але, можливо, найцікавішою особливіс-
тю «Костелу» (до речі, це Тринітарський 
костел, або церква Святого Йосафата) 
є поєднання вічного і тимчасового як рівно-
цінного, причому йдеться саме про поєд-
нання, а не, наприклад, про двозначне зі-
ставлення. Отже, є вічні літні хмари. Є пре-
красний бароковий костел. І є знак «Проїзд 
заборонено» на бруківці перед ним або 
телеграфні стовпи трохи подалі. Можна бу-
ло б вибити з цього фотофакту іскру іронії 
або навіть дещо пафосне на тему «дорога 
до храму». Але молодий художник цього 
не робить. І річ не в тім, що стовпи і горе-
звісний знак (який, до речі, найвірогідніше, 
означає пішохідну зону, цілком логічну в 
центрі стародавнього міста-музею) здають-
ся йому невинними. Швидше за все, вони є 
цікавими 1. 
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КРИТИКА

Що ж до Києва, то це місто, імовірно, 
осягалося спочатку через М. Булгакова – 
адже першою по-справжньому помітною 
роботою Володимира Іванова-Ахметова 
стала серія літографій за мотивами роману 
«Біла гвардія» (1984) 2. Свідоцтвом успіху 
було, серед іншого, й надходження цієї се-
рії до збірки Державної Третьяковської га-
лереї. У фондах НХМУ зберігається лише 
одна з літографій до булгаківського рома-
ну – «Страх» 3. 

«Страх» – дуже характерний і виразний 
приклад книжкової графіки 1970–1980-х ро-
ків. Це знов-таки не ілюстрація в традицій-
ному розумінні цього слова, а саме «літогра-
фія за мотивами», авторська, суб’єктивна, 
хоча джерелом її образів є все ж таки бул-
гаківський текст. Прийом поєднання на пло-
щині аркуша кількох різних просторів також 
є типовим для згаданого періоду. Певною 
мірою він пов’язаний із так званою монтаж-
ною графікою, але відчуття достовірності, 
навіть документальності того, що відбува-
ється, досягається Володимиром Івановим-
Ахметовим за допомогою своєрідних і, так 
би мовити, типово іваново-ахметівських 
документів (подібних до знаку «Проїзд за-
боронено» в «Костелі»). Це «зроблені в різ-
ні часи вісімнадцятого року рукою Ніколки 
тушшю та сповнені найглибшого сенсу і 
значення» написи на кахляній пічці. Утім, 
загальна композиція літографії є цілісною, 
логічною і, якщо придивитися уважніше, 
ретельно продуманою. Усі присутні в ній 
простори – це, так би мовити, грані одного 
кристала, побаченого під різними кутами, і 
кристал цей – маленька затишна їдальня в 
квартирі Турбіних. 

Вкритий снігом Олексіївський (тобто 
Андріївський) узвіз, на вигинах якого не-
важко впізнати силуети Андріївської церк-
ви, Замка Річарда Левове серце і власне 
турбінівського (чи булгаківського) будин-
ку № 13 – це завіконний пейзаж, просто 
«ширше розгорнутий і побачений згори»; 
у нижній частині літографії – стіл під бі-
лою накрохмаленою скатертиною, за яким 
зібралися Олексій, Ніколка з гітарою та 
Олена; а ще є «великі плани» окремих де-
талей – та сама кахляна пічка з написами й 
гігантський самовар, у якому, точно за бул-

гаківським текстом, відбиваються «три спо-
творених турбінівських обличчя». 

Власне, слово «Страх», яке стало на-
звою аркуша, у відповідному уривку з 
«Білої гвардії» ніби-то й не зустрічаєть-
ся. Немає його образного відтворення й 
у самій літографії (адже це ілюстрація до 
перших сторінок роману, теми та обра-
зи якого ще тільки розкриваються перед 
читачем і глядачем). Є ліричний зимо-
вий пейзаж, є затишна побутова сцена, 
є кумедні або іронічні деталі. Те, про що 
намагаються не говорити і навіть не ду-
мати, але постійно думають і все ж таки 
говорять, лише насувається. І не випад-
ково самовар – символ тепла й затишку, 
кумедне та всім знайоме домашнє криве 
дзеркало – розростаються до таких фан-
тастичних, моторошних розмірів, нави-
саючи, тяжіючи над зовсім маленькими 
постатями героїв. А довкола, за стінами, 
які здаються тонкими, немов папір, – біла 
порожнеча, біла безодня…

Що ж до «білогвардійських симпа-
тій», у яких звинувачували Володимира 
Іванова-Ахметова, то навряд чи він ро-
бить акценти інакше, ніж автор роману. 
А М. Булгаков, нагадаємо, почув після ви-
ходу «Білої гвардії» звинувачення з обох 
боків барикад – і не лише за «надмірно», а 
й за «недостатньо» 4.

Зазначимо також, що «Біла гвардія» ста-
ла другою 5 – і останньою – роботою митця 
в книжковій графіці. У подальшому він при-
свячує себе станковій графіці 6.

У 1985 році створено серію «Сад на 
вул. Сошенка, 33» (офорт, м’який лак, 
акватинта) 7. Це також присвята Києву 
чи, точніше, «моєму Києву» – несподіва-
но лірична, дуже камерна і, що особли-
во виразно, майже позбавлена зазвичай 
характерної для Володимира Іванова-
Ахметова іронії 8.

Адреса, наведена в назві серії, – ре-
альна і, звичайно, не випадкова. Йдеться 
про живописну київську місцевість – 
«Кинь Грусть» 9, де у старовинних дачних 
будинках розташовувалися (і, до речі, 
розташовуються сьогодні) аспірантські та 
творчі майстерні Київського державного 
художнього інституту (нині – Національна 
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ОКСАНА ЛАМОНОВА. ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВА-АХМЕТОВА 1980-х РОКІВ

академія образотворчого мистецтва і ар-
хітектури).

Серію «Сад на вул. Сошенка, 33» іно-
ді називають триптихом [6, с. 35]. Це ло-
гічно, тому що вона дійсно складається з 
трьох аркушів – «Мокрий день», «Ляльки 
Ігоря» та «Сутінки». За бажанням з них 
дійсно можна скласти досить логічний 
триптих: «Сутінки» – центральна частина, 
два інші твори – частини бокові, тим біль-
ше, що вони «композиційно схожі» – дія 
відбувається на підвіконні. Можливими 
є й інші варіанти – наприклад, зміна ча-
су (і настрою) протягом доби: «Мокрий 
день» (звичайно, день), «Сутінки» (вечір), 
«Ляльки Ігоря» (ніч). Урешті-решт, трип-
тих має й певну жанрову структуру: два 
натюрморти та пейзаж. Утім, термін «се-
рія» здається все ж таки більш вдалим, 
оскільки цей твір Володимира Іванова-
Ахметова є, так би мовити, розкутим, 
незамкненим – і може продовжуватися 
«в якому завгодно напрямі».

Незважаючи на кришталеву ясність сю-
жетів, ці офорти сповнені невиразної та-
ємниці, яка зачаровує. Можливо, «Сад на 
вул. Сошенка, 33» – твір з «ключем», якщо 
й не сповнений величезної кількості алюзій 
і натяків, зрозумілих лише «посвяченим» 
(що, до речі, є дуже характерним для ві-
тчизняної графіки 1970–1980-х років узага-
лі), то й не зовсім цих алюзій і натяків по-
збавлений.

Ілюстрації до творів В. Маяковського 
та М. Булгакова свідчили про вміння 
В. Іванова-Ахметова не просто «побудува-
ти довершену композицію», а й «побуду-
вати саме таку композицію, яка потрібна в 
даному конкретному випадку». Порівняно 
з ними три композиційних рішення «Саду 
на вул. Сошенка, 33» здаються майже еле-
ментарними, до того ж «Мокрий день» і 
«Ляльки Ігоря» мають дуже близьку загаль-
ну схему. Насправді ж ідеться, очевидно, 
про «демонстрацію віртуозної майстернос-
ті», схожу на написання сучасним поетом 
традиційного сонета (лише 14 рядків, об-
межена кількість рим, їхнє точно визначене 
місце тощо) 10. 

У «Мокрому дні», звичайно, відобра-
жені спогади про старовинні голландські 

натюрморти – чи, точніше, картини у сти-
лі «stilleven», «still life» – «тихе (або при-
ховане, потаємне) життя». Звідти – го-
стрий і якійсь щемний (згадується вже не 
Голландія, а японська сумна чарівність 
речей!) інтерес до навколишніх предме-
тів, що виявляються раптом загадково- 
екзотичними (тропічні мушлі) – або, 
у будь-якому разі, прекрасними. Звідти 
ж – ретельне, старанне, майже любовне 
відтворення їхньої фактури – дзеркально- 
блискучої посудини (вази або ж супниці), 
вологого дерев’яного підвіконня, подря-
паного віконного скла… 

При цьому «зустріч речей на підвіконні» 
здається все ж таки не випадковою. І вже, 
безумовно, не випадково опинилися поряд 
тропічні мушлі і місцеві равлики. Можливо, 
є в такому зіставленні дещо іронічне. Але 
очевиднішою здається чомусь мрія – про 
подорожі й пригоди на південних морях 
або хоч би в саду за вікном, тобто най-
придатніша саме для сірого та непогожого 
«Мокрого дня» 11.

Якщо «Мокрий день» – твір із прихова-
ним «внутрішнім» сюжетом, то «Ляльки 
Ігоря» – уже, безсумнівно, твір «із клю-
чем». Так, сам загадковий «Ігор», володар 
ляльок є інкогніто для глядачів. Хто він – 
художник, дитина? Створювач цілої армії 
гротескних персонажів або той, хто ними 
грається? Або «той, хто створив» і «той, 
хто грається» в даному випадку – один й 
той самий?

Отже, знову вікно, хоча й інше, з ґрата-
ми або «верандним» плетенням рами, за 
вікном – темрява, у якій ледь-ледь вгаду-
ються дерева саду, схожого тепер на мо-
торошні хащі, на підвіконні – якась рос-
лина, знову-таки равлик і, головне, – ті 
самі ляльки Ігоря, вісім інтригуючих осіб. 
За бажанням у них можна впізнати героїв 
«Острова скарбів» – Сільвера з папугою 
на плечі, Сліпого П’ю… А можна ще ко-
гось – наприклад, філософа-могильника 
з «Гамлета». Адже ключове слово тут – 
саме «за бажанням», оскільки ці одно-
часно кумедні й моторошнуваті істоти так 
само можуть бути героями зовсім іншої іс-
торії, відомої хіба що самому Ігорю. Пози 
ляльок енергійні та жваві – вони руха-
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ються, озираються, перешіптуються або  
перемовляються. На відміну від занурених 
у нездійсненні мрії равликів з «Мокрого 
дня», вони здаються цілком готовими 
до активних і, можливо, навіть агресив - 
них дій 12. 

Якщо «Мокрий день» нагадує про гол-
ландські натюрморти, то у «Ляльок Ігоря» 
дещо інше походження, швидше літера-
турне, аніж образотворче (не випадково 
ж – «Острів скарбів», «Гамлет»). Можна 
згадати також «срібне століття» з його 
промовистими натюрмортами-вистава-
ми зі старовинних речей або навіть каз-
ки Ремізова, але навряд чи Володимир 
Іванов-Ахметов мав їх на увазі (і взагалі 
у середині 1980-х років знав). Одночасно 
«Ляльки Ігоря» досить органічно впису-
ються і в традицію вітчизняного мистец-
тва 1970-х – початку 1980-х років, з його 
культом театру і театралізації, карнавалу 
і карнавалізації, ляльки й маски – і, до ре-
чі, багатозначних сюжетних натюрмортів. 
Утім, аркуш із «Саду на вул. Сошенка, 33» 
демонструє відносно «домашній», навіть 
затишний, хоча й не позбавлений певної 
містичності, варіант цієї теми.

Бокові частини, «крила» триптиха, 
зв’язують та врівноважують «Сутінки». 
Це – образна квінтесенція «Саду». А ще – 
зізнання в коханні, щемний спогад, медита-
ція – усе одночасно. 

Безумовно, це найліричніший з офор-
тів триптиха і, можливо, найліричніший з 
усіх творів Володимира Іванова-Ахметова 
взагалі. Суто «сюжетно» його простота є 
абсолютною, навіть вражаючою: будинок, 
веранда із характерним частим перепле-
тінням, старі сосни на другому плані, ста-
рий сад – на першому. Квітів немає – уже 
або, ймовірніше, ще. Квіти – лише мрія: 
дерев, будинку, сутінок, і мрію цю вітер від-
носить у поступово темніюче весняне небо. 
Приблизно так 13.  

Поєднання в «Сутінках» абсолютно 
реального враження зі, скажімо так, по-
етичним образом, хмарою весняних кві-
тів над ще голими деревами – прийом, 
досить характерний для графіки 1970–
1980-х років. Згадати можна, наприклад, 
відомий диптих А. Чебикіна «Зимовий сад 

уночі», який навряд чи випадково створе-
ний у тому ж році (1985), у схожій техніці 
(м’який лак, акватинта) і, врешті-решт, на 
дуже близький сюжет («Зимовий сад уно-
чі» – краєвид з веранди Будинку творчос-
ті Спілки художників України у Седневі, 
«Сутінки», нагадаємо, – творчі майстер-
ні КДХІ у київській Кинь Грусті). Отже, на 
цих обох офортах – старі дерева, старі 
будинки, тиша, творчість… Але диптих 
А. Чебикіна дещо «містичніший»: під мі-
сячним сяйвом вкритий снігом сад почи-
нає дивно й заворожуюче змінюватися, 
причому результат цього перетворення 
наближає чи, точніше, зближує «Зимовий 
сад уночі» з відомими творами майстра, 
присвяченими оспівуванню вічної жіночої 
краси. «Сутінки» Володимира Іванова-
Ахметова – швидше про швидкоплин-
ність: весни, натхнення, краси, життя. 
Щось, усім серцем очікуване й щиро ба-
жане, не так прийде, як пролетить, відне-
сене вітром, далеке й недосяжне.

У тому ж 1985 році створено ще один 
триптих, який може здатися повною, де-
що демонстративною протилежністю цим 
ліричним медитаціям – «Кінооператорам 
Великої Вітчизняної присвячується...». На 
відміну від «Саду на вул. Сошенка, 33», но-
вий триптих має чітку структуру: «Той, хто 
знімає» (права частина) – «Атака» (цен-
тральна частина) – «Смерть кінооперато-
ра» (ліва частина).

Незважаючи на те, що покоління мит-
ців 1970–1980-х років (на відміну від 
шістдесятників) не знало війни, тема 
ця залишалася досить популярною. Її 
кон’юнктурність знімалася щирістю влас-
них роздумів не лише над «лейтенант-
ською прозою» (або сімейними спога-
дами), а й над сучасною реальністю. 
Достатньо згадати страшні у своїй від-
вертості серії Сергія Якутовича «Акорди 
війни» (1980) та «Сьогодні. І завжди?..» 
(1986). Триптих Володимира Іванова-
Ахметова належить до того самого ряду 
творів, хоча й немає таких безпосередніх 
«посилань» на сучасність. 

Але, мабуть, тема «Кінооператорів» – 
не так «роздум над документом часів 
війни», як «дума про плату за чесне 
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мистецтво». Ця плата, звичайно, є мак-
симально високою – життя, але, здаєть-
ся, художник вважає її справедливою. 
Підтвердження цього – своєрідна, уже 
не просто замкнена, а «кільцева» струк-
тура триптиха. Логічно, звичайно, розта-
шувати епізоди так: «Той, хто знімає» – 
«Атака» – «Смерть кінооператора»; від-
повідно будується й сюжет – відзнявши 
атаку, кінооператор загинув і сам – поряд 
з бійцями, серед бійців, як один з бійців. 
Але одночасно «Смерть кінооперато-
ра» – ліва, тобто для глядача при тради-
ційному сприйманні інформації зліва на-
право – перша частина триптиха. І, відпо-
відно, «Той, хто знімає» є тоді частиною 
правою та третьою. Тобто кінооператор 
загинув ще до атаки або на самому її по-
чатку, і хтось, підхопивши його кінокамеру 
(як підхоплюють зброю, що випала з рук 
убитого), продовжив зйомку. Чи завершив 
її цей «Той» – ми не знаємо, але якщо 
уподібнити триптих трьом кадрам кіно-
стрічки (що, до речі, цілком укладається 
в його образну систему), далі події повто-
ряться – загине й другий кінооператор, 
але кінокамеру підхопить третій – і так 
буде стільки разів, скільки виникне потре-
ба, а метою такої граничної жертовності 
є створення чесного, «незмонтованого» 
документа.

Утім, за бажанням можна побачити в 
«Кінооператорах» ще й інший сюжет, над-
звичайно страшний: кінооператор гине, 
а камеру підхоплює якийсь загадковий 
«Той, хто знімає», який не випадково хо-
ває своє обличчя під офіцерським каш-
кетом від художника та глядача 14. Цей 
«Той» і зніме атаку – і, ймовірно, зніме її 
не так, як планував вбитий (тобто чесно), 
а «так, як треба». І тоді виникне лжедо-
кумент, за який також заплачено кров’ю 
(вбитого кінооператора та бійців, які за-
гинули під час атаки), але який все од-
но – фальшивка та брехня. А якщо цей 
кошмарний сюжет ще й закільцювати в 
безглузду нескінченність… Але, звичай-
но, навряд чи В. Іванов-Ахметов міг захо-
питися такими пригодами в дусі сучасних 
серіалів про війну в рік, коли святкували 
40-річчя Перемоги. До того ж за всіх імо-

вірних інтриг довкола кінокамери безсум-
нівним залишається героїзм бійців, які 
йдуть в атаку. 

Суто стилістично триптих «Кінооперато-
рам Великої Вітчизняної присвячуєть-
ся…», звичайно, трактовано як документ. 
Звідси – його не чорно-білий, а саме зеле-
нувато-сірий загальний тон «старої плав-
ки». Звідси ж – і плівкова «перфорація» по 
краю композиції. Бокові частини триптиха 
заповнюють монументальні постаті кіно-
операторів, причому монументальність 
цю зберігає навіть смертельно поране-
ний – його рух у глибину «кадру» є повіль-
ним і величним. Центральна частина ви-
конана в дещо іншому ракурсі – адже це 
саме «документальна зйомка» – і меншо-
му масштабі. Тлом для всіх трьох компо-
зицій стають спалені будинки, які, однак, 
не утворюють загальної лінії горизонту 15 – 
спільність простору є, так би мовити, суто 
сюжетною.

Досить близькою до наведеного вище 
триптиха є серія «Увага – Космос», викона-
на в аналогічній техніці (папір, офорт, аква-
тинта) у наступному, 1986 році.

Зіставлення тематики нового графічно-
го твору В. Іванова-Ахметова та часу його 
створення (рік Чорнобильської катастро-
фи), напрошується саме собою, але все ж 
таки не є беззаперечним. Адже самий за-
дум міг виникнути раніше (і навіть значно 
раніше), а події 1986 року його лише уточ-
нили та підкорегували. Утім, вплив на мис-
тецьку теорію безпосередньо практики та 
навіть, у даному разі, реальності необхідно 
враховувати. 

Найвідомішим українським графіком 
«космічної» теми у 1970–1980-х роках був, 
звичайно, Андрій Чебикін. Але якщо пер-
ші з його «космічних офортів» («Вірші», 
«Весна», «Космос для миру») можна ви-
значити як «поетичні», то характерною 
рисою наступних творів художника на ту 
саму тематику стала їхня вже не просто 
інтимність і камерність, а суб’єктивність, 
яка іноді межує майже зі сповідальністю. 
У циклі «Всесвіт» чи не найбільш неспо-
діваним є його настрій, дуже нетиповий 
для творчості митця в цілому. Цей твір 
є дисгармонійним, його пронизують ідеї 
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руйнації і небезпеки, понад те – загибелі й 
смерті. Уламки статуї, поглинені водою чи 
землею, приземлення космічного корабля, 
яке здається невдалим, уже ніким не керо-
ваним падінням, коні, що ніби перетворю-
ються якоюсь страшною і ворожою силою 
на власні тіні – усе це робить «Всесвіт» 
(зазначимо, можливо, усупереч намірам 
самого автора) простором не зовсім зрозу-
мілої, але фатальної катастрофи, якщо не 
справжньої трагедії. Навіть образ жінки з 
дитиною втрачає свій традиційний життє-
стверджуючий зміст – і здається останнім 
спогадом людини на межі загибелі, тим па-
че, що його супроводжує символ, схожий 
на графік кардіограми. Можливо, ідеть-
ся лише про «межу небезпеки», яка буде 
вдало пройдена, хоча, триваючи лише до-
лю секунди, встигла сприяти появі усіх цих 
моторошних образів. Проте досі графіка 
А. Чебикіна ніколи не викликала таких бо-
лісних асоціацій.

Утім, серія В. Іванова-Ахметова «Увага – 
Космос», незважаючи на зовнішню «подіб-
ність» теми, – зовсім про інше. Можливо, 
вона і не про Космос взагалі. Триптих 
«Кінооператорам Великої Вітчизняної при-
свячується…» лише наводив на певні роз-
думи щодо історії та мистецтва. Тепер усе 
говориться прямим текстом. Досягнення 
науки можуть бути грандіозними, але вона 
(і отже, вони – досягнення) перебувають 
поза нормами етики й моралі. Засвоєння 
Космосу – це не тріумф людства, а мак-
симальне, можливо, критичне посилен-
ня небезпеки. Адже тепер рано чи пізно 
обов’язково знайдеться Той, хто віддасть 
наказ – «Таємниця» без обличчя, але з 
орденами і прикутим до руки ланцюгом 
чемоданчиком-дипломатом (щось серед-
нє між славнозвісним «ядерним чемодан-
чиком» – сучасним символом абсолютної 
влади – і «бомбою в чемоданчику», зброєю  
терористів).

Обличчя, приховане за космічним шо-
ломом із дзеркальним склом, яке відо-
бражає картинки довкілля, але нічого 
зсередини не пропускає, – деталь харак-
терна та виразна. Не менш характерним 
і виразним є, однак, те, що художник на-
діляє нею фактично всіх головних персо-

нажів – «Таємницю», яка віддає (чи може 
кожного моменту віддати) фатальний на-
каз, загадкового космонавта у «Паніці» 
і, нарешті, «Каїна». Саме він є, як здаєть-
ся, найцікавішим персонажем усієї серії 
«Увага – Космос». Адже Каїн – це одночас-
но і вбивця, і вигнанець; злочин не те щоб 
врівноважується, але відтепер і назав жди 
невід’ємно доповнюється не лише про-
кляттям та його ознакою, каїновою печат-
тю, а й страшною, безнадійною, вічною 
самотністю.   

Звернемо увагу й на те, що нічого ка-
тастрофічного в «Каїні» немає. Якби не 
багатозначуща біблійна авторська назва, 
аркуш цілком можна було б віднести до 
чебикінської традиції: мужній Підкорювач 
Космосу ширяє над такою далекою (хо-
ча у В. Іванова-Ахметова, до речі, не та-
кою вже й далекою) і такою прекрасною 
Землею. Але, діючи, немов камертон, 
назва настроює глядацьке враження й 
акцентує глядацьку увагу на таких ма-
лопомітних деталях, як-от стрілочка, що 
вказує на невідомий нам, але, ймовірно, 
важливий об’єкт – об’єкт, який підлягає 
знищенню… І тоді вже зовсім по-іншому 
сприйматимуться і велетенська, хижа, 
і позбавлена вибору, а тому й трагічна 
постать Каїна, і живий – поки що живий, 
але абсолютно беззахисний – людський 
простір під ним, і чорна порожнеча, без-
донна й мертва. А ще – те, що за мить 
до загибелі приречений «об’єкт» відбив-
ся у дзеркальному космічному шоломі 
свого знищувача. Ми не бачимо обличчя 
Каїна – так само, як не бачимо й обличчя 
«Таємниці». Але якщо шолом «Таємниці» 
демонструє лише бездоганну темну по-
рожнечу, то «Каїн» трохи привідкриваєть-
ся – ми ніби-то на мить не те що бачимо, 
але відчуваємо його (думки? спогади? 
сумніви?). 

Так чи інакше, останньою фазою подій 
є «Паніка» – страшна мішанина з гранич-
но переляканих людей і тварин (серед 
яких, до речі, є й чебикінські фірмові ко-
ні), які в пошуках порятунку чіпляються 
за щось незрозуміле (човен? космічний 
корабель?) серед океанського розміру 
хвиль – такий собі найновіший Всесвітній 
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ОКСАНА ЛАМОНОВА. ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВА-АХМЕТОВА 1980-х РОКІВ

потоп із найновішим Ковчегом. Спокій 
зберігає лише персонаж у космічному 
скафандрі, але причини такого нелюд-
ського самовладання нам невідомі, і тому 
Космонавт здається просто мертвим, що 
лише посилює загальний настрій остан-
ньої катастрофи та загальної істерії. Але 
якщо цей Космонавт – Каїн, то йдеться 
вже не лише про загибель, а й про його, 
Каїна, останнє рішення та остаточний ви-
бір: наказ виконав – але і для себе обрав 
загибель разом з усіма.

Проблематика серії «Увага – Космос» 
надзвичайно тісно, майже публіцистично 
пов’язана із часом створення. Але ціка-
во, що жодних відблисків Перебудови, що 
вже розпочалася, у неї немає. Згадуються 
швидше останні залпи холодної війни – 
горе звісна програма «Зоряних війн» та від-
повіді-заклики, як от «Космос – для миру!». 
І, звичайно, самий рік створення – 1986 – 
дозволяє згадати про події Чорнобиля, хо-
ча жодних відвертих натяків на нього в серії 
немає, як немає й будь-яких «екологічних» 
алюзій. Спільним є хіба-що посил – на-
ука може бути смертельно небезпечною, 
а ще – кінець будь-якої ейфорії щодо тех-
нічного прогресу.     

Кілька наступних років стали для 
Володимира Іванова-Ахметова часом важ-
кої хвороби (інсульт) і поступового одужан-
ня. А на початку 1990-х років почався но-
вий етап – як для художника, так і для його 
країни.

Примітки
1 До жанру «міських замальовок» В. Іванов-

Ахметов несподівано повернувся 2016 року, ство-
ривши серію «Паризьких начерків» (папір, фломас-
тер).

2 Художник звітувався «Білою гвардією» після 
роботи у творчих майстернях Академії мистецтв 
СРСР під керівництвом М. Дерегуса. «Саме в цих 
естампах проявляється індивідуальна стилістична 
манера митця. Графічні твори отримали неодноз-
начну оцінку: чиновники з Академії мистецтв СРСР 
критикували автора за симпатії до білогвардійців та 
ілюстрації викликали інтерес у російських мистец-
твознавців, які побачили в них свіжу неординарну 
думку» [6, с. 34–35].

3 «Страх» об’єднує різні образи з першої части-
ни «Білої гвардії». Наведемо (без перекладу) від-

повідні уривки з роману: «Над двухэтажным домом 
№ 13, постройки изумительной (на улицу квартира 
Турбиных была во втором этаже, а в маленький, 
покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что 
лепился под крутейшей горой, все ветки на дере-
вьях стали лапчаты и обвислы. Гору замело, за-
сыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская 
сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого ге-
нерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во 
двор под верандой Турбиных – подвальный) засве-
тился слабенькими жёлтенькими огнями инженер и 
трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович 
Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись 
турбинские окна. <…> Старший Турбин <…> в си-
них рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой 
позе – в кресле с ногами. У ног его на скамеечке 
Николка <…>. Николкина подруга, гитара, нежно и 
глухо: трень… Неопределённо трень… потому что 
пока что, видите ли, ничего ещё толком не извест-
но. Тревожно в Городе, туманно, плохо… <…> Но, 
несмотря на все эти события, в столовой, в сущ-
ности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые 
шторы задёрнуты. И жар согревает братьев, рож-
дает истому. <…> Николка из кухни тащит самовар, 
и тот поёт зловеще и плюётся. На столе чашки с 
нежными цветами снаружи и золотые внутри, осо-
бенные, в виде фигурных колонок. При матери, 
Анне Владимировне, это был праздничный сервиз 
в семействе, а теперь у детей пошёл на каждый 
день. <…> Под тенью гортензий тарелочка с сини-
ми узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в 
прозрачной маслёнке, в сухарнице пила-фраже и 
белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было 
бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрач-
ные обстоятельства… Эх… эх… На чайнике верхом 
едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку 
самовара отражаются три изуродованных турбин-
ских лица, и щёки Николкины в нём, как у Момуса» 
[1, с. 24–30]. 

4 «… не ни только ни малейшего сочувствия бе-
лому делу (чего и ждать от советского автора было 
бы полнейшей наивностью), но нет и сочувствия 
людям, посвятившим себя этому делу или с ним 
связанному. <…> Лубок и грубость он оставляет 
другим авторам, сам же предпочитает снисходи-
тельное, почти любовное отношение к своим пер-
сонажам. <…> Он почти их не осуждает – да такое 
осуждение ему и не нужно. Напротив, оно даже 
ослабило бы его позицию и тот удар, который он 
наносит белой гвардии с другой, более принципи-
альной, а потому и более чувствительной стороны. 
Литературный расчёт тут, во всяком случае, на-
лицо, и он сделан правильно» (В. Ходасевич); 
«С высот, откуда ему (Булгакову) открывается 
“панорама” человеческой жизни, он смотрит на 
нас с суховатой и довольно грустной усмешкой. 
Несомненно, эти высоты настолько значительны, 
что на них сливаются для глаза красное и белое – 
во всяком случае, эти различия теряют своё значе-
ние. В первой сцене, где усталые, сбитые с толку 
офицеры вместе с Еленой Турбиной устраивают 
попойку, в этой сцене, где действующие лица не то 
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что осмеяны, но как-то изнутри разоблачены, где 
человеческое ничтожество заслоняет все другие 
человеческие свойства, обесценивает достоин-
ства или качества, – сразу чувствуется Толстой» 
(Г. Адамович).

5 Дипломною роботою художника стала серія 
із п’яти кольорових літографій за мотивами пое-
ми В. Маяковського «Володимир Ілліч Ленін» 
(1981). Серія представлена у фондах НХМУ арку-
шами «Додаткова вартість», «Грудень 1905 р.» та 
«Інтервенція».

6 І навряд чи причиною цього стало лише «за-
надто прискіпливе ставлення до змісту ілюстрацій з 
боку видавців» – найвірогідніше, уже дійсно можли-
вість «відчувати себе незалежним у самовиражен-
ні» саме у «станковій графіці на вільну тематику» 
[6, с. 35]. 

7 К. Попович наводить інший, хоча й близький, рік 
створення – 1986 [6, с. 35].

8 Серія виникла після завершення навчання 
в творчих майстернях Академії мистецтв СРСР. 
Авторці належить окрема стаття про цю роботу  
художника [4].

9 За відомою легендою ця назва виникла ще 
у XVIII ст., причому автором її є імператриця 
Катерина ІІ. Подібні назви дійсно були популярни-
ми у «галантному столітті» (згадати хоча б славетне 
Сан-Сусі – «Без турбот» – у прусському Потсдамі та 
численні «Відрадні»). 

10 К. Попович також звертає увагу на «виразність 
і довершеність композицій» аркушів «Саду» [6, 
с. 35]. Щоправда, цим її характеристика триптиха й 
обмежу ється. 

11 К. Зінченко у великій статті про В. Іванова-
Ахметова пише про цю роботу: «У лівій частині, яка 
має назву “Мокрий день”, художник зображує вікно, 
яке виходить в той самий сад [зображений на арку-
ші «Сутінки» – О. Л.], на підвіконні – велику скляну 
супницю, у ній і поряд з нею – цікаві екзотичні мушлі 
рапанів та дивних маленьких равликів, що повзають 
та збираються в мокрий день, мабуть, погрітися на 
сонці після дощу. Ці равлики є символічною інтер-
претацією життя багатьох різних людей під єдиним 
дахом, яких об’єднує мистецтво, як цих равликів 
об’єднує сонце» [2, с. 102].

12 Зазначимо, що К. Зінченко пропонує до цього тво-
ру свій «ключ»: «В правій частині триптиха, “Ляльки 
Ігоря”, знайшли місце образи справжніх ляльок, які 
робив колись друг Володимира Михайловича худож-

ник Ігор Губський, заради сміху створюючи незвичай-
ні шаржі на своїх друзів. В кожному персонажі можна 
впізнати конкретну людину з кола однокурсників ху-
дожника» [2, с. 102].

13 Ще раз процитуємо К. Зінченка: «На централь-
ному аркуші “Сутінки” художник зображує сад, буди-
нок, в якому він працював зі своїми друзями,і навіть 
вікно, що єдине світиться у темряві, ніби нагадуючи 
про щасливі гарні давні часи студентських років ху-
дожника. Як символ теплих та приємних спогадів» 
[2, с. 102]. Зазначимо, утім, що насправді сутінки на 
офорті В. Іванова-Ахметова ще зовсім ранні, і світла 
в жодному з вікон ще немає.

14 Більше героїв у кашкетах у триптиху немає. 
Учасники атаки носять пілотки або каски. Зазначимо, 
що в наступній великій серії «Увага – Космос» також 
є зловісний персонаж без обличчя – «Таємниця».

15 Численні «стрічечки», «стрілочки» та пунктирні 
лінії в даному випадку – не просто імітація дефек-
тів старої плівки. Аналогічні, дещо загадкові деталі 
присутні і, скажімо, у деяких творах С. Якутовича 
(ілюстрації до роману Олеся Гончара «Перекоп» 
(1987), станкова серія «Це Африка. Розповідь дру-
га» (1989) та ін.). Утім, виникли вони вже після 
«Кінооператорів...».
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SUMMARY

The Kyiv graphic artist Volodymyr Ivanov-Akhmetov is represented at the funds of the 
Kyiv Art Museum of Ukraine solely by his early works. A Roman Catholic Church (1983, 
black and brown Indian ink) combines the freshness and ingenuousness of impression from 
a journey to Kamyanets-Podilskyi with the high quality of workmanship, even virtuosity, of 
creation. A series of lithographs after the motifs of M. Bulgakov’s novel The White Guard 
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ОКСАНА ЛАМОНОВА. ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВА-АХМЕТОВА 1980-х РОКІВ

«Костел» (із серії «Літо в Кам’янці-Подільському»). 1983 р.  
Папір, брунатна і чорна туш, пензель

«Мокрий день» (із серії «Сад на вул. Сошенка, 33»). 1985 р.  
Папір, м’який лак, акватинта
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Папір, брунатна і чорна туш, пензель
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КРИТИКА

«Ляльки Ігоря» (із серії «Сад на вул. Сошенка, 33»). 1985 р.  
Папір, м’який лак, акватинта

«Сутінки» (із серії «Сад на вул. Сошенка, 33»). 1985 р.  
Папір, м’який лак, акватинта
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ОКСАНА ЛАМОНОВА. ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВА-АХМЕТОВА 1980-х РОКІВ

«Страх» (ілюстрація до роману М. Булгакова «Біла гвардія»). 1984 р.  
Папір, кольорова літографія

«Каїн» (із серії «Увага – Космос»). 1986 р. Папір, офорт, акватинта
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Папір, кольорова літографія
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КРИТИКА

«Таємниця» (із серії «Увага – Космос»). 1986 р.  
Папір, офорт, акватинта
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ОКСАНА ЛАМОНОВА. ТВОРЧІСТЬ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВА-АХМЕТОВА 1980-х РОКІВ

(1984) was the first big success for the artist and was bought by the State Tretyakov Gallery 
(Moscow). There is only one sheet of paper titled Fear, kept in Kyiv and dealt with initial 
pages of the novel. The complicated composition unexpectedly yet interestingly combines 
interior and exterior fragments thereto displayed from different viewpoints. As a result comes 
the general tone of both cosiness and disquietude, hibernal tranquility and immense inner 
tension, which are characteristic of the Bulgakov’s text as well. In the lyric set Garden at 
33 Soshenko St. (soft varnish, aquatint) consisted of sheets of paper Wet Day, Ihor’s Toys, 
and Twilight, there reservedly yet undoubtedly arises the motif of significance, necessity 
and even utter value of the private compared to the official, typical, on the whole, of the 
1980s domestic art. However, Volodymyr Ivanov-Akhmetov regarded official themes as well, 
which did not prevent him from remaining heartfelt and frank. The triptych Dedicated to 
Cameramen of World War II… (eau-forte, aquatint) becomes a reflection on the value of 
genuine and upright art. The series Attention – Space! (eau-forte, aquatint) brings forward an 
unexpectedly pessimistic point of view on the cosmic subject popular in the Soviet art. Early 
works of Volodymyr Ivanov-Akhmetov obtained their continuation in the sets of his mature 
lithographs created already in the 1990s.

Keywords: Volodymyr Ivanov-Akhmetov, 1980s Ukrainian graphic works, book illustration, 
easel graphic works, lithograph, eau-forte.
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БІОГРАФІЯ
АКАДЕМИКА ЖИВОПИСИ

ПИМОНЕНКО НИКОЛА[Я] КОРНИЛІЕВИЧА *

Олександра Пимоненко (Орловська)

* В Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 14-2, од. зб. 48-а, 52  арк.) зберігається унікальний доку-
мент – біографія українського художника Миколи Пимоненка, яку, очевидно, написала його дружина Олек-
сандра Пимоненко, донька академіка живопису, професора Петербурзької академії художеств Володимира 
Орловського. Текст не має підпису й дати написання, але в деяких місцях мова ведеться від першої особи. 
Зберігається цей документ разом з біографією В. Орловського (ф. 14-2, од. зб. 48), яка має підпис, датована 
1949 роком і написана тим самим почерком. Подаємо зі збереженням авторської орфографії.

Николай Корниліевич Пимоненко родил-
ся в Кіеве в 1962 году 9 Марта в мещанской 
семье Корнілія Даниловича Пимоненко. 

Отец его был іконописцем, имел иконо-
писную мастерскую в Кіеве на Куреневке. 

Расписывал храмы в селах: в Боярке, 
в Василькове, в Матовиловке, в Макіевке 
и других. В помещичьих усадьбах близьле-
жащих к Кіеву. 

С детских лет малыш Пимоненко пригля-
довался к работе отца. Кисти, краски и вся 
процедура работы интересовала ребенка, 
а позже он полюбил живопись всем своим 
существом и отдался ей на всю жизнь.

Пимоненко сопровождал отца на рабо-
ту, помогал ему: растирал краску, мыл кис-
ти, позже делал подмалевки и проч.

Работа отца не нравилась ему; его при-
тягивала окружающая его жизнь, природа 
благодатной Украины; зеленые вишне-
вые садочки, беленькіе хатки, ставки, все 
это залитое горячими лучами солнца, быт 
крес тьянина с его работой, горестями и ра-
достями. 

Вот что хотелось ему изобразить в 
красках.

Пимоненко стал просить отца отдать его 
учиться в Рисовальную Школу. 

Средств у отца не было, кроме Н. Пимо-
ненко еще были сестра три сына, а в шко-

лу надо было платить. Видя способности 
и исключительную любовь к рисованію, он 
отдал сына в Иконописную Мастерскую 
Иванова, славящуюся во всем Кіеве. 

В мастерской Иванова работу Пимо-
ненко увидел Николай Иванович Мурашко; 
заведующій Школой Рисованія Николая 
Артемовича Терещенко.

Мурашко обратился к Пимоненко и ска-
зал ему: «у тебя большіе способности, при-
ходи учится ко мне в Школу, ты сделаешь-
ся не иконописцем (богомазцем), а настоя-
щим художником!». Пимоненко признался 
ему, что он очень любит живопись, но он не 
может идти в Школу, что у него нет средств, 
а помочь ему никто не может.

Мурашко обратился к Терещенко за 
разрешеніем принять Пимоненко в Школу. 
Пимоненко был принят учеником – без-
платно. 

Ник. Ив. Мурашко был самым горячим по-
следователем Репинской реалистической 
Школы и его ближайшим другом. Он первый 
начал преподавать в Школе правильный 
подход в изображеніи действительности, 
давая волю каждому ученику проявить свою 
индивидуальную особенность, не калеча ее 
академическими формами.

Школа эта была единственной на весь 
юго-западный край и сюда стекались мас-
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ОЛЕКСАНДРА ПИМОНЕНКО. БІОГРАФІЯ АКАДЕМИКА ЖИВОПИСИ ПИМОНЕНКО НИКОЛА[Я]...

сы желающих получить художественное 
образованіе. 

Мурашко Ник. Иван. был прекрасным 
администратором, в ней были и общеобра-
зовательные классы, он старался сделать 
из учеников вполне культурных и воспи-
танных людей, воспитывал их. По суббо-
там устраивали вечера, где собирались 
ученики, читались всевозможные лекціи, 
которые читали профессора, собирались 
артисты драмы и оперы, писатели и музы-
канты. Вечера заканчивались танцами мо-
лодежи. 

В Школе Мурашко Пимоненко пробыл 
до 1880 года. Выдержав экзамен, вступил 
в Петербургскую Академію Художеств, 
где успешно учился. В Академии он узнал 
Репина, таланту которого он поклонялся. 
Репин относился к Пимоненко очень сер-
дечно, и помогал ему своими советами и 
стал его другом на всю жизнь.

Пройдя головной и фигурный классы, 
к концу 1882 года учебного перешел в на-
турный класс, а в начале 1883 г. был на-
гражден Советом Академіи 2-мя медалями 
серебряными за рисунок с натуры и этюд с 
натуры.

В 1884 году получил большую серебря-
ную медаль за этюд с натуры. К величай-
шему горю Пимоненко в следствіи болез-
ни: развитіе туберкулеза от петроградского 
климата, по настоянію врачей должен был 
уехать из Петрограда на юг, т. е. в Кіев. 

Пимоненко получил от Академіи 
Художеств званіе «Почетного Вольного 
Общника Петербургской Академіи 
Художеств».

Возвратясь в свой родной Кіев 
Пимоненко поправился и поступил стар-
шим преподавателем в Рисовальную 
Школу Мурашко; кроме него преподава-
ли: Платонов, Менк, Профессор Прахов, 
Селезнев, Фабриціус. 

Когда в Кіев приехал на постоянное 
жительство Профессор Влад. Донатович 
Орловскій из Петербурга, он очень интере-
совался Школой и часто посещал её, здесь 
Пимоненко и познакомился с ним и часто 
бывал у него в Мастерской. 

В 1885 году Пимоненко выставил свою 
картину «Галерка» на выставке Академіи 

Художеств, она была пріобретена Н. А. Те-
рещенко, и картину «Гаданье» – пріобретена 
Академіей Художеств, а затем была пере-
несена в Музей Александра ІІІ-го.

До 1893 года Пимоненко выставлял 
свои картины на Академической выстав-
ке: «Свадьба», «У Колодца», «В Город», 
«Художник», «Сваты», «Пахарь» и друг.

В 1893 году Репин пригласил участво-
вать Пимоненко в Обществе Передвижных 
Выставок. 

Создателем Общества Передвижных 
выставок был Репин и его приглашеніе 
на эту выставку было очень лестно для 
Пимоненко – молодого художника.

На этой выставке участвовали такіе 
художественные силы, как Маковскіе – 
Константин и Владимір, Васнецов, 
Сведомскіе, Верещагин, Волков, Брюлов, 
Касаткин и др. С такими силами интересно 
было работать Пимоненко.

В 1893 году Пимоненко женился на един-
ственной дочери Профессора Живописи 
Александре Владиміровне Орловской.

В період времени от 1893 до 1904 бы-
ли написаны его картины: «До Дому», 
«Проводы Рекрута», «Свадьба», «Сваты», 
«Страда» (была пріобретена Государыней), 
«У Колдуньи», «Ярмарка» и другие картины. 

В 1904 году был избран действительным 
членом Общества Передвижных Выставок. 

В 1904 году 25 октября Советом Академіи 
Художеств Н. К. Пимоненко был удосто-
ен званія Академика Живописи за извест-
ность и популярность на художественном 
поприще. Картины: «Жертва Фанатизма», 
«Конокрад», «Кутнул», «Колядки», «На 
речке», «В поход», «Из Похода», «Не жар-
туй» и другие.

1897 году участвовал в росписаніи 
Владимірскаго Собора в Кіеве: вместе с 
художниками: Васнецовым, Нестеровым, 
братьями Сведомскими и Котарбинским. 
Удостоен был высочайшей награды за об-
раза «Св. Николая Чудотворца» и «Царицы 
Александры». 

В 1900 году был в Кіеве открыт Поли-
технический Институт – К. П. И. Пимоненко 
был приглашен преподавателем рисованія, 
где и преподавал 12 лет т. е. до самой 
смерти 1912 года. За его плодотворную де-

ІМ
ФЕ

выставок был Репин и его приглашеніе 

ІМ
ФЕ

выставок был Репин и его приглашеніе 
на эту выставку было очень лестно для 

ІМ
ФЕ

на эту выставку было очень лестно для 
Пимоненко

ІМ
ФЕ

Пимоненко – 

ІМ
ФЕ

– молодого художника.

ІМ
ФЕ

молодого художника.
На этой выставке участвовали такіе 

ІМ
ФЕ

На этой выставке участвовали такіе 

ІМ
ФЕ

помогал ему своими советами и 

ІМ
ФЕ

помогал ему своими советами и 

Пройдя головной и фигурный классы, 

ІМ
ФЕПройдя головной и фигурный классы, 

года учебного перешел в на

ІМ
ФЕгода учебного перешел в на-

ІМ
ФЕ-

г. был на

ІМ
ФЕг. был на-

ІМ
ФЕ-

мя

ІМ
ФЕмя медалями 

ІМ
ФЕмедалями 

серебряными за рисунок с натуры и этюд с 

ІМ
ФЕсеребряными за рисунок с натуры и этюд с 

году получил большую серебря

ІМ
ФЕгоду получил большую серебря-

ІМ
ФЕ-

ную медаль за этюд с натуры. К

ІМ
ФЕ

ную медаль за этюд с натуры. К величай

ІМ
ФЕ

величай-

ІМ
ФЕ

-
шему горю Пимоненко в следствіи болез

ІМ
ФЕ

шему горю Пимоненко в следствіи болез-

ІМ
ФЕ

-
ни: развитіе туберкулеза от петроградского ІМ

ФЕ
ни: развитіе туберкулеза от петроградского 
климата, по настоянію врачей должен был ІМ

ФЕ
климата, по настоянію врачей должен был 
уехать из Петрограда на юг, т.ІМ

ФЕ
уехать из Петрограда на юг, т. е. вІМ

ФЕ
е. в Кіев. ІМ
ФЕ

Кіев. 
Пимоненко получил от Академіи ІМ

ФЕ
Пимоненко получил от Академіи 

Художеств званіе «Почетного Вольного ІМ
ФЕ

Художеств званіе «Почетного Вольного 
Общника Петербургской Академіи ІМ

ФЕ
Общника Петербургской Академіи 

Возвратясь в свой родной Кіев ІМ
ФЕ

Возвратясь в свой родной Кіев 

художественные силы, как Маковскіе

ІМ
ФЕ

художественные силы, как Маковскіе
Константин и Владимір, Васнецов, 

ІМ
ФЕ

Константин и Владимір, Васнецов, 
Сведомскіе, Верещагин, Волков, Брюлов, 

ІМ
ФЕ

Сведомскіе, Верещагин, Волков, Брюлов, 
Касаткин и

ІМ
ФЕ

Касаткин и др. С

ІМ
ФЕ

др. С такими силами интересно 

ІМ
ФЕ

такими силами интересно 
было работать Пимоненко.

ІМ
ФЕбыло работать Пимоненко.

В 1893

ІМ
ФЕВ 1893 году Пимоненко женился на един

ІМ
ФЕгоду Пимоненко женился на един

ственной дочери Профессора Живописи 

ІМ
ФЕственной дочери Профессора Живописи 

Александре Владиміровне Орловской.

ІМ
ФЕАлександре Владиміровне Орловской.

В період времени от 1893

ІМ
ФЕВ період времени от 1893

ли написаны его картины: «До Дому», 

ІМ
ФЕли написаны его картины: «До Дому», 

«Проводы Рекрута», «Свадьба», «Сваты», 

ІМ
ФЕ«Проводы Рекрута», «Свадьба», «Сваты», 

«Страда» (была пріобретена Государыней), 

ІМ
ФЕ«Страда» (была пріобретена Государыней), 

«У

ІМ
ФЕ

«У

http://www.etnolog.org.ua



98

АРХІВ

ятельность в Зале Совета К. П. И. был по-
вешен его портрет (во весь рост). 

В продолженіе этого времени 
Н. К. Пимоненко все время продолжал 
свои занятія в Рисовальной Школе. 

В котором году умер старый Микола 
Артемьевич Терещенко не помню. 
Школу наследовал сын его Иван Никол. 
Терещенко, он очень любил живопись, ин-
тересовался Школой и учениками и ста-
рался, как отец его, всячески поддержи-
вать ее. Иван Ник. Терещенко был болен, 
у него был туберкулез; жил он постоянно 
за границей, но Школы он не забывал, 
часто навещал Кіев, посещал Школу, на-
водил порядок и снова уезжал заграницу. 
Здоровье его ухудшалось и он также умер 
и Школа всецело осталась на попеченіи 
Ник. Ивановича Мурашко.

Мурашко было очень тяжело, да годы 
давали свое, стал он часто болеть, но не 
пал духом, собрал всю свою энергію, всю 
свою любовь к делу и свой администра-
тивный талант и Школа продолжала свое 
существованіе. Мурашко умер – Школа оси-
ротела, ушла душа оживляющая ее, учени-
ки разъехались, преподаватели разошлись.

Пимоненко остался и страшно все это 
переживал. Наконец решился возродить 
эту Школу. Созвал преподавателей и на 
совете решили открыть Рисовальные клас-
сы. Нашли помещеніе на Софійской улице 
и открыли Классы рисованія. 

Сначала дела шли не важно, но потом 
стали съезжаться бывшіе ученики, приба-
вились новые и дело пошло на лад. 

Пимоненко, будучи в Петербурге исхо-
датовал разрешеніе Академіи художеств 
на открытіе в Кіеве Художественнаго 
Училища.

Кіевское Художественно Рисовальное 
Училище было открыто на Сенной Площа-
ди г. Кіева под протекторатом Академіи 
Художеств. 

Теперь это …
Пимоненко Акад. Художеств предложи-

ла быть директором этого училища, но он 
отказался. 

Директором был назначен архитектор 
Николаев. Преподаватели были все те же 
художники, кроме Платонова – он умер. 

Пимоненко оставил преподаваніе в 
Училище, но он никогда его не забывал, 
в каждую свободную минуту посещал клас-
сы, то утром, то вечером, беседовал с уче-
никами, просматривал рисунки, участво-
вал на экзаменах. 

Ученики очень уважали и люби-
ли Н. К. Пимоненко за его дружеское 
отношеніе к ним. 

Часто приходили к нему в мастерскую, 
просто как к другу за советами, поделится 
своими радостями и печалями. 

Всех он выслушивал, успокаивал и по-
могал чем и как мог.

С 1893 года Пимоненко каждый год ез-
дил за границу посещал Художественныя 
Выставки: Берлина, Мюнхена, Дрездена, 
Парижа, и Рима, всегда вместе со своей 
женой. 

Жена его не была художником, но 
очень любила живопись, была в хорошей 
Школе отца своего Профессора Живописи 
Оловского, который многому научил её, 
она с детства жила, так сказать, в обще-
стве художников и часто посещала Акад. 
Художеств, где отец её имел мастерскую; 
знала не только учеников, но и всех худож-
ников, а в музее Академіи любовалась их 
картинами и старыми мастерами. 

Посещая ежегодно выставки запад-
ных художников, жена Пимоненко бы-
ла удивлена, что русскіе художники в 
них отсутствовали, она встречала кар-
тины Константина Маковского, братьев 
Сведомских, но они жили заграницей, на-
оборот к нам в Россію присылали на выс-
тавки свои картины, а остальные участ-
вовали только на Всемірных выставках 
открывавшихся в десять (10) лет раз: то в 
Берлине, то в Риме и в Париже, ей каза-
лось все это очень странным.

Она много беседовала об этом со сво-
им мужем и доказывала что у нас в Россіи 
есть также великіе художники, что у нас 
есть тоже что показать и поучить. 

Пимоненко был очень скромным чело-
век, к себе он был очень взыскательным, 
живопись он обожал всем своим суще-
ством и требовал побольше знаній и опы-
та. «Я очень мало знаю, я молод, мне еще 
многое надо достигнуть, конкурировать с 
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ОЛЕКСАНДРА ПИМОНЕНКО. БІОГРАФІЯ АКАДЕМИКА ЖИВОПИСИ ПИМОНЕНКО НИКОЛА[Я]...

такими сильными художниками я не могу, 
а стать хуже их не хочу. Передвижники не 
выставляют, а я не буду выскочкой!» – так 
говорил Пимоненко. 

Нужно сказать, что когда Пимоненко 
был женихом, то у него с ней был договор 
с Пимоненко. Этот договор был заключен в 
один из вечеров, когда у Орловскаго ея от-
ца собрались художники, было очень весе-
ло, все шутили, этот договор был заключен, 
записан, все присутствующие записались 
в нем; договор гласил: «Посылая картины 
на выставку, Пимоненко согласен одну из 
посылаемых картин, он – Пимоненко дол-
жен подарить своей жене, ту, которая ей 
понравиться, при чем, она может выстав-
лять, продать её или оставить себе! Этот 
договор останется в силе на всю жизнь». 

Все расписались под ним: Орловскій, 
Ковалевскій (он пріехал к Оловскому пого-
стить), Мурашко и другіе. 

Все шутили, смеялись, а невеста взяла 
этот договор и спрятала к себе. Договор 
всегда исполнялся Пимоненко.

Жена Пимоненко запаслась терпеніем 
и стала ждать картины; ей очень хотелось, 
чтоб муж её выставлял за границей.

Прошло года полтора, за это время же-
на списалась с президентом с Мюнхенским 
Обществом художников Петерсеном и 
с секретарем Гроссом в Мюнхене, это 
был центр [сонца]немецких художников 
Münchener-Künstler Genossenschaft in 
Glaspalast. 

Они ей все написали, когда открывается 
выставка, когда бывает жюри, прислали ей 
книжечку условий и правил их общества. 
И очень просили, чтоб муж скорей выслал 
картину, не запоздал и что вообще они 
очень заинтересованы его работой. 

Пимоненко начал картину на выставку пе-
редвижную «Выход из Церкви в Страстной 
Четверг». Сюжет её из двух лиц: старенькой 
старушки и молодой девушки, держащей 
зазженную свечку обернутой красной бума-
гой, вроде фонаря; фон темный. 

Когда он окончил картину он пригласил 
жену. Увидя что жена молчит он спросил 
её «Ты кажется недовольна?». «Нет, я до-
вольна, но мне жалко, что не написал на-
стоящий выход из церкви и Храм – толпу 

людей выходящих из церкви и эту бабушку 
с девушкой на первом плане; вот это была 
бы картина». Пимоненко подумал, оста-
вил картину «с бабушкой» и стал писать 
«Страстной четверг». 

Картину «Страстной четверг» жена вы-
брала себе. Она была на Передвижной 
Выставке, но не продавалась; на ней была 
записка «продана». После выставки карти-
на вернулась в Кіев. 

Как раз пришло время посылать карти-
ну в Мюнхен на выставку, настало время 
переговорить с Пимоненко, жена показала 
все письма полученные из Glaspalast-a, 
произошла бурная сцена, Пимоненко не хо-
тел ни отсылать, ни выставлять, но карти-
на принадлежала жене, жена сказала, что 
она сама свою картину повезет в Мюнхен. 

Жена пригласила мастера, упаковали 
картину в ящик и отправилась на вокзал от-
правлять, но тут случилась неудача, карти-
на была больше дверей багажного вагона 
и войти в вагон никак не могла, вернулись 
домой. Пимоненко был очень доволен; но 
жена заказала металлическую трубку, за-
паковала в нее картину и решила ехать в 
Мюнхен, везя картину в вагоне, ей пред-
лагали перевезти на площадке вагона, но 
погода была весенняя, то дождь – то снег, 
она побоялась – картина могла промокнуть 
и испортиться. 

Увидев сборы жены в Мюнхен Пимоненко 
заволновался: ему стало жаль жены – да и 
детище свое – картину, пошел купил билет 
и поехал в Мюнхен с женой и картиной, но 
настроеніе у него было ужасное.

Пріехавши в Мюнхен, жена заказала 
подрамник и раму для картины, а на дру-
гой день картину отнесли в Glaspalast – 
Гласпаласт. Пимоненко не зашел в 
Гласпаласт он остался на улице.

Картину внесли в залл, где происходило 
жюри. Жену Пимоненко встретил Петерсен 
и Гросс очень приветливо, жалели что муж 
не пріехал. Осмотрели картину члены жю-
ри, очень хвалили и сказали, что картина 
будет принята на выставку непременно. 
Жена попросила, чтоб ей дали какое ни-
будь удостовереніе, так как она не может 
остаться в Мюнхене. Тогда Петерсен ре-
шил провести жюри, так как все члены бы-
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ли на лицо. Жену попросили выйти в со-
седнюю залу; прошло жюри; картина была 
принята и меня просили с мужем пріехать 
на открытіе выставки к 1-му Мая. 

Пимоненко поехали в Париж, а недели 
через три вернулись в Мюнхен на открытіе 
выставки. Мюнхенский дворец Искусств – 
это огромное зданіе из стекла на гранит-
ном пьедестале. Громадный залл для 
скульптурных произведеній, затем масса 
залл для картин; все заллы под нуме-
рами. Жена хотела пройти канцелярію, 
чтоб узнать в каком залле картина, но 
Пимоненко не разрешил. «Тогда пойдем 
с первого залла, осмотрим всё по по-
рядку!» сказала жена; но Пимоненко и 
это не понравилось, он ринулся в какой-
то залл и исчез из виду. Жена осталась 
одна и решила пойти в первый залл, по 
порядку. Жена вошла в І залл и остано-
вилась как вкопанная, прямо перед неё 
стояла картина Пимоненко, на лево от 
нея стояла картина Кнауса, а направо 
Беклин, все три одинаково огромные кар-
тины. «Страстной Четверг» горел своими 
огоньками разноцветными и выглядел ве-
ликолепно. Жена только сравнивала как 
выглядит картина ея мужа и не теряется 
ли она в сравненіи с Кнаусом и Беклином. 
Нет, она выглядела прекрасно.

В это время к ней подошел Петерсон, и 
они пошли искать Пимоненко, нашли его 
чуть ли не в 20-м зале, он сидел на дива-
не, угнетенный и расстроенный: не нашел 
картины своей! Пимоненко познакомился с 
Петерсеном, подошли еще художники, они 
приветствовали его очень радушно и хва-
лили его картину. В этом же году он был 
избран действительным членом Общества 
Мюнхенских художников, в 1909 году.

В 1910 году он выставил в Париже свою 
первою картину «Страстного Четверга» 
бабушку с девушкой в «Grand Salon 
Societé des artistes Français» Общество – 
Большой Салон французских художников 
в Париже. 

В следующем году Пимоненко выставил 
в Париже в «Grand Salon» картину «Гопак». 
Он был награжден «Mention Honorable» это 
считалось большой наградой, следующая 
награда Medaille – медаль и последняя 

Hors Concours – вне конкурса. Все эти ху-
дожники, получившіе награды считались 
действительными членами Общества 
Grand Salon, картины не подвергались жю-
ри и выставлялись в первом ряду. 

«Французское Общество, Интернацио-
наль ный Союз Искусства и Литературы» – 
«Union Internationale des Beaux Arts et des 
Lettres» основанное Paul Adam (Поль Адам) 
Auguste Rodin (Огюст Родэн) Vincent D’Endy 
(Венсен Денди) избрало Н. К. Пимоненко 
своим членом.

Пимоненко участвовал на всемірных 
выс тавках. В Мюнхене в Haspalast и в 
Италии в Риме. 

Картина «Гопак» была пріобретена для 
музея «Louvre» в Париже.

Картина «Страстный Четверг» была 
пріобретена для Мюнхенского музея «Neue 
Pinakoteke» – «Новая Пинакотеке». 

Картина «Ярмарка – горшечный ряд» бы-
ла пріобретена для «Берлинского музея». 

Картины Пимоненко находятся в музе-
ях Москвы, Ленинграда, Кіеве, Харькове, в 
Одессе.

Пимоненко никогда не писал без натуры, 
как говорится «отсебятины» даже рисунки 
карандашем. Он всегда носил при себе ма-
ленькую шкатулочку с полотном, кистями и 
красками и альбомчик с карандашом. 

Пимоненко всегда делал на полотне 
картины точный рисунок карандашем или 
углем; а затем писал красками с нату-
ры. Так были написаны картины «Гопак», 
«Идиллія», «Соперницы» никаких этюдов к 
ним не было все писано с натуры: и каран-
дашом и красками.

Для этюдов у него были сделаны 
картонные дощечки объклеенные полот-
ном. Этюдов написал он много: изучал 
солнечный свет, лунный свет, он каждый 
лунный вечер выходил на этюд, не писал 
по памяти и впечатленію, а прямо с натуры 
в лунный вечер, днем проверял, а вечером 
опять на этюд. Интересовала его гроза, 
также изучал ее безконечными этюдами. 
закат солнца, добивался и его. 

Он всегда стремился к природе и ста-
рался изучить её, как можно глубже и 
правдивее. Писал с одинаковым жаром и 
любовью жанр, пейзаж, воду, животных: 
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ОЛЕКСАНДРА ПИМОНЕНКО. БІОГРАФІЯ АКАДЕМИКА ЖИВОПИСИ ПИМОНЕНКО НИКОЛА[Я]...

коров «Соперницы», «Ярмарка», лошадей 
«Свиданіе», «В поход», свиней «Кутнул», 
собак ([Лед…]), гусей «Гуси до дому», 
индюков «Идиллія», кошку «Шалунья». 
Натюрморт: «Ярмарка – горшечный ряд», 
цветы «Летом», цветочницы «Белая лилія». 

Профессор В. Д. Орловскій, его тесть, 
поражался его дарованіем и разнообразі-
ем его работы называел его комплексом – 
жанрист, пейзажист: и вода, и натюрмор-
тист и животные, а главное – его работо-
способностью. Репин любил его как сына 
и ценил, как художника. Ковалевскій прі-
ехав в Кіев и увидев его лошадей сделал 
Пимоненко выговор за то, что он написал 
лошадей: «Ты не смеешь писать лошадей, 
ты мне хочешь ножку подставить!» А потом 
обнял и расцеловал Пимоненко. 

Своих учеников Пимоненко застав-
лял больше всего владеть каранда-
шем: Рисуйте карандашом, никогда не 
забывайте его и помните, что он ваш друг 
и учитель, добивайтесь рисунка, пишите с 
натуры, все с натуры. Сначала карандаш, 
а потом краски». 

Пимоненко написал три копіи с кар-
тин других художников: «Незнакомка» – 
Серова – дам[а] в синем жакете в коляске – 
купил его Мацнев в Кіеве. «Купальщица» 
Мерсіе. Зихеля «Цветочница» не то араб-
ка или креолка – голая прикрытая черным 
флёром с букетом желтых цветов – вроде 
наших мелких подсолнухов. 

Весна и лето – это была страдная пора 
у Пимоненко. Пимоненко уезжал на дачу 
вблизи Кіева на все лето с семьей. Дача 
была в трех верстах от станціи Боярка 
Юго западной железной дороги. Село 
Малютинка, он арендовал эту дачу. В ней 
было все что нужно было для Пимоненко. 
Очень живописное местечко; тут был и 
лес, и луга, и поля. Большое село с речкой 
и прудом, населеніе было типичное, укра-
инское, удивительно интересные тины, 
костюмы чисто украинскіе, кругом были 
другіе села с их ярмарками, на которые 
Пимоненко ездил покупать себе натуру – 
свиней, коров, гусей, индюков и проч. 

На даче Пимоненко построил себе боль-
шую мастерскую со стеклами с большими 
дверями на юг, которые открывались, он 

ставил перед ними натуру и писал, се-
верная часть мастерской была стеклян-
ная и потолок стеклянный закрытый тем-
ной толстой занавесью, которую можно 
было открывать или закрывать при рабо-
те. Одним словом было все чтоб он мог с 
удобством работать и чтоб ему никто не 
мешал и чтоб любимая его природа была 
перед ним.

Пимоненко жил всегда в Кіеве на 
Гоголевской ул. там была усадьба 
Орловскаго, отца его жены, для Пимоненко 
был построен отдельный флигель, где он 
жил со своей семьей. Была большая мас-
терская где он работал. 

К нему пріезжали художники погос-
тить из Петербурга Холодовский, Брюлов, 
Ковалевскій, Малинин и др. 

Каждую зиму ездил в Ленинград и 
Москву на устройство Выставки, где и 
встречался со всеми художниками. 

Друзьями Пимоненко в молодости 
были Врубель, Ткаченко, Светославскій, 
Станиславскій, Яровой и другіе имена 
которых не помню. 

Врубель – умер очень рано, это 
был очень талантливый художник. 
Получивши заказ на расписаніе церкви при 
Кирилловской болнице Врубель пригласил 
и друга своего Пимоненко. Пимоненко на-
писал «Рождесто Богородицы». 

Ткаченко был учеником Профессора 
Боголюбова; когда Боголюбовъ уехал в 
Париж и устроился при русском Посольстве, 
Боголюбовъ взял с собой Ткаченко. 
Устроившись в Париже, Ткаченко остался 
жить в Париже, где Пимоненко встречался 
с ним. После смерти Боголюбова Ткаченко 
занял место Боголюбова.

Станиславскій был очень привязан к 
Пимоненко, часто бывал у Пимоненко, ез-
дил с Пимоненко в Париж. Жил в Кіеве, 
а потом переехал в Варшаву и в Кіев уже 
не возвратился. 

Яровой был верным другом Пимоненко, 
постоянно бывал у Пимоненко, дети 
Пимоненко очень его любили называли его 
дядя Раявой и Яровой очень добродушно 
относился к детишкам.

Светославскій странно относился к 
Пимоненко, то хорошо, то плохо а позже 
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он как то отделился, а потом совсем забыл 
о Пимоненко.

В Кіеве Пимоненко встречался у профес-
сора Прахова с художником Нестеровым; 
с братьями Кричевским[и], с Вжицем. 

Учениками Пимоненко были Светлицкій, 
Красицкій, Сафонов, Дядченко.

Любимыми художниками Западной 
Европы были: 

Жюль Бретон
Каролус-Дюран 
Талов
Сарола Бастида 
Кнаус
Бёклин
Из старинных художников: 
Рембрант
Рибейра
Веласкез.
В 1910 году праздновался его двадца-

типятилетній юбилей его художественной 
деятельности. Прибыли депутаціи худож-

ников: из Ленинграда, Москвы, Харькова и 
Одессы.

Получены были поздравительные 
телеграммы от поклонников его таланта. 
Кіевскіе художники поднесли ему адрес.

Юбилей прошел очень торжественно, 
годы 1885 – 1910 годы. 

В 1912 году Пимоненко заболел воспале-
ніем печени – нарыв в печени. Хирург Вол[к]
ович не решился сделать ему операцію вви-
ду слабости серца; промучившись два ме-
сяца Пимоненко умер 26 Марта 1912 года. 

В Кіев съехались все друзья, все по-
клонники, товарищи-художники, Поли-
техническій институт отдать последний 
долг и простить[ся] с Пимоненко.

Хоронил его весь Кіев, масса венков, 
Владимірский собор – все духовенство 
провожало его на Лукъяновское Кладбище 
место его последняго успокоенія. 

За могилой Пимоненко ухаживает и до 
сих пор Кіевское Городское Управленіе.

годы 
1885 г «Галерка» Пріобретена Терещенко в 

Кіеве
«Гаданье» Находится в Музее 

Александра ІІІ 
1893 «У Колодца»
1892 «На базар»
1892 «Сваты» Приобрет. Мацневым в Кіеве

«Художник»
1891 «Свадьба» Приобрет. Н. А. Терещенко 

«По воду»
1890 «До дому»

«Девушка с петухом»
1901 «Пахарь» У профессора Малиновскаго
1897 «На речке»

«У кума в гостях» Приобр. Мацневым
«Серенькій денек»

Картины Н. К. Пимоненко,
Академика Живописи. 
С 1886 года до 1912 года.
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1896 «В брод»
1904 «Ярмарка» покупка коровы
1908 «Земляки» В музее Александра ІІІ в 

Ленинграде 
1902 «В поход»
1903 «Ночное» пастушки в поле ночью
1902 «У Колдуньи»»
1902 «Из похода» По заказу Военного 

Министерства
1902 «Колядки»

«Киевская цветощница» в рост
1899 «В саду»

«Туалет куклы»
1895 «Проводы рекрута»
1900 «Самосуд.-конокрад»

«Шалунья» девочка с кошкой У профессора Завъялова 
«В саду» – девушка в розовом в рост

1900 «Сенокос»
1906 «Украинская ночь»
1898 «На Ярмарке»
1905 «Последній луч»

«Цветочница» девушка с лиліями в рост
«Вечер на Днепре»

1907 «Перед грозой» Украинскій музей
«Призыв запасных»

1903 «На едине»
1908 «Свадьба» сват со свахой танцуют
1896 «Страда» Государыней Алек. Федоровной

«Набег татар»
1905 «На дальній восток» в 1905 г.

«Свиданіе» при закате солнца
«Мачеха» курица с утятами

1909 «Молодая мать» девочка кормит куклу
«Кіевская цветочница» 

1908 «Свиданіе» лунная ночь казак с девушкой
«В корчме» баба с петухом
«В корчме» дядько и корчмарь
«Цыгане» 
«Не жартуй»

1909 «Кутнул»
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«Летом» 
«Молодая хозяйка» 

1910 «Свиданіе» лунная ночь. 91–118
«Выход из Церкви» старушка с девушкой
«Жертва фанатизма» 191–255 Харьков в Музее
«Леди» собачка

1908 «Выкуп невесты» 94–138
1904 «Страстной Четверг» Мюнхен в Музее

«Идиллія» 196–140
«Соперницы» 191–255 Украинскій музей

1910 «Светлая заутреня» 191–255
«Гопак» 192–105 Париж музей Лувр
«Ярмарка – горшечный ряд» Берлин в музее
«Гуси до Дому» последняя картина
«Сенокос» картина была написана 
Орловским и Пимоненко – фигуры 
Пимоненко пейзаж Орловским две подписи

Портреты
Профессор Струве
Драгомиров Мих. Иванович Главно-

командующий Кіев. Округа 
Мацнев Ипполит Иван.
Бродскій Лазарь
Бродскій Лев
Гальперин. Семейный: муж жена и ре-

бенок 
Пастор Вазем 
Профессор Бунге
Галаган – директор Коллегіи 
Штраус – две девочки в белом платье 
М-me Дыновская – в белом платье – 

урожденная Графиня Тышкевич 
Кичеева – в розовом платье (в Саду)
М-me Бердникова – в бальном туалете
М-me Маршак – в рост
Портер жены Пимоненко – в зел. платье
Портрет жены Пимоненко с дочерью 
Портрет жены Пимон. в саду – платье 

бе[…]
Портрет сына Пимоненко в голу-

бой рубашке. 2 ? лет. Находится в музее 
Украинском в Кіеве. 

Портрет Государя Николая ІІ заказан-
ный для Школы Н. А. Терещенко 

Государыни Алекс. Феодоровны для 
Министерской Жен. Гимназіи оба портера 
в рост.

Пимоненко учавствовал на всемірных 
Выставках в Европе: в Германии Мюнхене 
и в Италии в Риме. В совет. Акад. Художеств 
в Петербург было прислано приглашеніе 
русским художникам на участіе их 
на Всемірной Выставке в Германіи в 
Мюнхен – Glaspalast (Гласпаласт). Было 
созвано Собраніе Совета Ак. Художеств 
для обсужденія кого послать и разослать 
приглашенія художникам для участія в ней.

Когда было названо имя Пимоненко, 
то присутствующіе на Совете решили, что 
Пимоненко можно не посылать приглашеніе 
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ОЛЕКСАНДРА ПИМОНЕНКО. БІОГРАФІЯ АКАДЕМИКА ЖИВОПИСИ ПИМОНЕНКО НИКОЛА[Я]...

но приглашеніе и что русским художникам 
предоставлено разрешеніе выбора залл[а] 
для выставки – самое лучшее, чтоб они 
поторопились иначе заллы будут разо-
браны. Пимоненко ждал приглашенія Ак. 
Художеств и страшно волновался, что он 
не получает его. 

Обратиться лично с этим вопросом 
в Совет Ак. Художеств, он находил не-
уместны; в конце концов он решил ехать в 
Мюнхен вместе с женой в Мюнхен и там на 
месте выяснить этот вопрос.

Картина «Соперницы» была послана в 
Мюнхен. Пріехавши в Мюнхен, мы увиде-
ли, что устройство выставки в полном раз-
гаре, но картин русских еще нет и что залы 
не выбраны, а лучшіе уже выбраны други-
ми участниками выставки. 

Через несколько дней пріехал уполно-
моченый (фам[ил]ію его не помню) и с ним 
секретарь Визель, прибыли и картины. 

Выбрали заллы устроили отдел, упол-
номоченный уехал в Петербург, а Визель 
остался в Мюнхене. За это время мы ни-
как не могли увидется с Визелем, во вре-
мя устройствы выставки никого не впу-
скали в заллы. Картина Пимоненко была 
выставлена в Отделе Немецком, но мужу 
моему хотелось выставить свою картину в 
нашем родном русском отделе со своими 
родными русскими художниками и об этом 
он говорил с президентом Петерсоном и с 
Гроссом. Петерсон отлично понял душев-
ное состояніе Пимоненко и сказал, что он 
и немецкіе художники его понимают и что 
они считают его желаніе естественным и 
что они с радостью идут ему навстречу и 
отдадут его картину в русский отдел, толь-
ко об этом надо переговорить с Визелем. 

Накануне открытія выставки был устро-
ен вечер, на котором участвовали немецкіе 
художники, уполномоченные отделов выс-
тавки, был приглаше и Визель. 

На этом вечере мы и встретили Визеля.
Петерсен поднял вопрос о Пимоненко, 

почему ему не было выслано приглашеніе 
от Русс. Акад. Художеств? На это Визель 
сказал: «Все считали, что Пимоненко полу-
чит приглашение из Мюнхена, что на Совете 
Ак. Худож. дает ему разрешеніе и право 
«выставить свою картину в Русском отде-

ле». «Почему же Вы?», – сказал Петерсен – 
«не сообщили об этом Пимоненко, когда 
пріехали в Мюнхен? Пимоненко Вас искал 
и хотел переговорить об этом с Вами, но он 
никак не мог увидеться с Вами?» «Я был 
очень занят!» сказал Визель и обращаясь 
к Пимоненко сказал: «Я видел, что Ваша 
картина выставлена в Немецком отделе, 
и мне думалось, что вы решили выставить 
свою картину в Немецком отделе, поэтому 
я молчал!»

Весь этот разговор взволновал Пимо-
ненко: «Вы не должны были думать, а зная 
Совет Ак. Художеств что я могу выставить 
свою картину в Русском Отделе, должны 
были отыскать меня и передать мне об этом 
разрешеніи, тогда я мог взять свою карти-
ну и поставить в Русском Отделе; ведь я 
русскій художник, а не иностранец для Вас! 
По вашим словам выходит так, что я не хо-
чу участвовать в Русском отедле, что мне 
безразлично где участвовать, лишь бы быть 
на Всемірной выставке, Вам надо было не 
думать, а прямо передать мне разрешеніе 
Совета Ак. Художеств, Вы поступили низ-
ко и подло! А для меня этот вопрос очень 
важен, я волновался все время и сейчас 
волнуюсь; теперь скажите мне, что делать? 
Завтра открывается выставка». 

Увидев волненіе Пимоненко Петерсен 
встал и объявил, что немецкіе художники 
понимают душевное состояніе Пимоненко 
и идут ему на встречу. «Приходите завтра 
в 6 час. утра; я и Гросс придем на выставку, 
покажем Вам как устроена Ваша картина 
в нашем отделе, с разрешенія Визеля, Вы 
осмотрите помещеніе Русского Отдела и 
решите, Пимоненко, как перенести Вашу 
картину в Русскій Отдел; это очень будет 
трудно сделать, но мы все из глубоко-
го уваженія к Вам все сделаем для Вас! 
Пимоненко, успокойтесь, все будет хоро-
шо, а главное не волнуйтесь!»

Утром в 6 час. я и муж мой были на выс-
тавке, нас встретили Петерсон и Гросс; 
осмотрели немецкій отдел, увидели свою 
картину, чудесный залл, место для карти-
ны великолепное, выглядит картина пре-
красно, лучшего желать нельзя. Пошли 
вместе с Петерсоном и Гроссом в Русскій 
Отдел; нас встретил Визель. 
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АРХІВ

Помещеніе Русскаго отдела состояло из 
трех залл – вернее из трех больших комнат, 
первая комната – поминала небольшой 
залл, вторая комната: длинный широкий 
коридор, третья просто большая комната. 

В І комнате войдя в дверь налево 
Портрет Великой Княгини Маріи Павловны 
на стене слева «Демонстрація какая-то» 
Репина большая вещь, рядом «Святая 
Русь» Васнецова тоже большая вещь, за 
ней «На качелях перекидных Солдат с 
девушком качаються» чье не помню; на 
следующем простенке, против портрета 
Вел. Княгини несколько – три или четыре 
небольшіе картины, чьи не знаю, и дверь. 

На стене направо два окна в промежут-
ке картина Шильдера «Огромный пейзаж, 
[…]лес» на простенке к выходной двери на 
прав. какіе-то небольшіе картины, я даже в 
них не всматривалась – надо было поско-
рее осмотреть заллы.

ІІ-й залл. Все стены увешены картина 
к картине до самого потолка, ничего рас-
смотреть хорошо нельзя, отойти от кар-
тины нельзя, узкій коридор. А ІІІ-й залл 
сов сем невозможный, также картины од-
на около другой, для публики совсем не 
годится, комната не для выставки картин, 
человек десять и те ничего не увидят, да и 
освещеніе не важное. 

Наши русскіе художники запоздали с 
помещеніем и взяли – то, что осталось – 
это наше русское «авось-да небось» как 
нибудь.

Картина «Соперницы» – размер 
191 ? 254 с. Место надо большое, во вто-
рой узкой видна не будет, о третьей комна-
те и говориь нечего.

Осматривали помещения я и мой муж, 
Визель ушел, а Петересен и Гросс только 
[до]вели до отдела и остались ждать нас в 
другом соседнем отделе.

Что делать? Смотрю на мужа – удручен 
ужасно и растерян, смотрит на картины и 
не знает что делать.

Я также взволнова[лась], жаль мужа, 
знаю что он всем взволнован, и тоже не 
знает что делать!

Подошла к нему и говорю: «Не волнуй-
ся, успокойся, снять Репина или Васнецова 
или Шильдера нельзя, это наша слава, 

других мест нет подходящих для твоей кар-
тины – они малы, в других комнатах, мно-
го картин надо взять тоже не хорошо, не 
по товарищески. В немецком отделя, твоя 
картина повешена прекрасно. Оставайся 
там, немцы будут очень довольны твоим 
решеніем, они были так благородны по 
отношенію к тебе и только тебя еще боль-
ше уважать будут! Ты подумай какая рабо-
та будет при перетасовке картин!»

Так мы решили, пошли к ним и сказали, 
что никакой перетасовки картин не будет, 
а картина останется в Немецком Отделе. 
Если бы вы могли видеть, как Петерсен и 
Гросс были довольны этим решеніем; чего 
только они не говорили моему мужу и как 
старались успокоить его, говорили даже, 
что картина его является украшеніем выс-
тавки, что они все признают его большим 
художником и т. д. и т. д.

Всемірная Выставка в Риме.
Русскіе художники дали все, что было 

лучшего для Выставки все наши лучшіе 
силы учавствовали на ней, вся наша 
художест венная слава;

Помещеніе нашего русскаго отдела бы-
ло особое зданіе русскаго отдела – осо-
бый павильон. Этот павильон представ-
лял собой снимок Таврического Дворца 
в Петербурге, но только в уменьшенном 
виде. Этот Павильон представлял собою 
какой-то скромный домишко, на какой-то 
окраине города. Представьте себе камен-
ный домишко обмазанный мелом – внут-
реннее помещенье его состояло из вес-
тибюля, вернее нешироко[й] передней с 
деревянной лестницей по средине она ве-
ла в так называемые заллы – 3–4 комнаты 
сказать большие нельзя, а средніи. 

В вестибюле был промежуток между 
лестницей и стеной, и на этой стенке кар-
тина «Русскіе Богатыри» Васнецова а на 
другой стене такая же большая, только я 
не вспомню кого, при чем, чтоб смотреть 
на эти картины нужно стать на лестнице, 
иначе ничего не видно.

В залле картины были повешены одна 
над другой вплоть до потолка, и потолок 
при этом низкий. Я была на этой выстав-
ке, была поражена этой постройкой, что-то 
ужасное.
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ОЛЕКСАНДРА ПИМОНЕНКО. БІОГРАФІЯ АКАДЕМИКА ЖИВОПИСИ ПИМОНЕНКО НИКОЛА[Я]...

Место для павильона была прекрасное, 
как входишь на выставку, на право наш 
русскій павильон площадка и на другой сто-
роне другой павильон Германскій: огром-
ный гранитный дворец, он был тяжеловат – 
су мрачен, как всё, что строили немцы – не-
изящен но своими размерами бил все, а ря-
дом с ним наш русский отдел пропадал и 
своей архитектурой и размером.

С этой площадки где стояли эти два па-
вильона шла лесница – белаго мрамора и 
против него стоял Французский отдел: бе-
лый мраморный Дворец в стиле реннесанс 
красота – загляденье, воздушный – одна 
мечта. 

Все другіе отделы были интересны, каж-
дый старался построить что либо инте-
ресное, типичное и красивое. Один только 
наш павильон был ужасен, как будто нель-
зя было построить лучшее.

Когда приехала Великая Княгиня Марія 
Павловна, она его назвала таким именем, 
что мне неудобно назвать и досталось же 
всем нашим строителям!

Художников мне было жалко – ка-
кая картина Пимоненко не помню была 
«Шалунья» и еще какая-то. «Шалунья» – 
это девочка в желтом платье смеется у ней 
на руках белая кошка. 

Суд с Шустовым.
Пимоненко написал картину «До Дому» 

сюжет такой: Пьяный мужик возвращает-
ся после пирушки домой в хату «додому»; 
а жена его с дрючком в руке встречает его 
во дворе, возле хаты, на завалене сидит со-
бака и посматривает на пьяного хозяина. С 
этой картины были напечатаны Управлеіем 
Красного Креста цветные открытки и они 
продавались во всех писчебумажных мага-
зинах, в кіосках и даже на станціях. 

В котором году точно не помню, (1908–
1909) а может и раньше. Зимой мой муж 
получил от общества Передвижников из 
Москвы письмо. В котором его товарищи ху-
дожники пишут коллективное письмо: «Мы 
считали тебя честным человеком и нашим 
товарищем, которым гордились , избрали те-
бя членом нашего Общества за известность 
в художественном міре, стал Академиком, 
но оказывается тебе этого мало! Ты пустил-
ся на низскіе подлые вещи, опозорил все 

наше Общество, ты продал право на печа-
таніе своей картины «До дому» Шустову – 
водочному фабриканту для этикетки к водке 
«Спотыкачъ»! Пріезжай в Моску, полюбуйся 
какую тебе устроили рекламу: 9 человек 
по числу букв «Спотыкачъ» дифилируют 
по всем улицам Москвы с твоей картиной 
«До дому», где написано «водка завода 
Шустова «Спотыкачъ»! Мы все возмущены 
твоим поведеніем и требуем тебя явится к 
нам на Суд!»

Впечатленіе от этого письма бы[ло] 
ужасное, Пимоненко возмущен был до 
глубины души, не находил себе места. 
«Я сижу в Кіеве, с семьей, работаю, а там 
в Москве какіе то Шустовы съ ума сошли, 
а я виноват!»

На следующій день Пимоненко уехал в 
Москву.

Дело все разъяснилось, вызвали 
Шустова на объясненіе. Шустов выдумал 
новую водку, но никак не мог придумать 
этикетки для бутылок и как назвать ее. 
Какой-то из его управляющих, увидел 
открытку «До дому» нашел, что она хо-
роша для этикетки, купил ее и принес 
Шустову, ему она понравилась, напечатали 
её, наклеили на бутылки и назвали водку 
«Спотыкач» а для рекламы водки пустили 
процессію по всем улицам Москвы. Шустов 
уверял, что такой картиы он не видел и 
художника Пимоненко не знал, так, как на 
картинных выставках никогда не бывал и 
вообще картинами и художниками не ин-
тересовался. «Все это глупости!», – гово-
рил он; «А за какое-то разрешение заплачу 
сколько нужно вот и все!».

Пимоненко подал на него в суд.
Пока назначили суд Шустов два раза 

присылал к Пимоненко своих управляю-
щих, чтоб помирится, судится он мол не 
хочет, что у него большіе убыт[к]и, что у не-
го напечатано 1000 этикеток, что он водку 
только после суда может продавать, что все 
это можно кончить миром и т. д. Пимоненко 
не согласился на эту сделку.

Было лето Пимоненко уехал с семьей 
на дачу в село Малютинку, как вдруг к нам 
пріезжает Шустов – своей персоной. Жене 
Пимоненко любопытно было увидеть 
Шустова. Муж с Шустовым беседовали на 
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веранде, а жена через занавеску на окне ви-
дела и слышала все что говорилось. Шустов 
пожилой дядя, одет в поддевку и в белой 
рубашке-косоворотке. Беседа не к чему не 
привела, все осталось по прежнему.

Суд состоялся осенью: присудили 
Шустова заплатить расходы по делу, унич-
тожить этикетки, изъять из продажи по ма-
газинам все бутылки «Спотыкача». 

В 1913 году жена Пимоненко устроила 
посмертную выставку Н. К. Пимоненко в 
Академіи Художеств в Петербурге. 

Под выставку были даны три боль-
ших залла, окнами на Неву, помещеніе 
было прекрасное: с главного подъезда в 
І-ом этаже от входа по левую сторону вес-
тибюля, направо, в других заллах была по-
смертная выставка картин Куинджи. 

После смерти Пимоненко осталось много 
этюдов, эскизов, рисунков и картин: «Выкуп 
невесты», «Шалунья», «Цветочница» 
и друг. Был издан каталог картин и этю-
дов, много было сделано фотографиче-
ских снимков с картин – штук 75, снимки 
эти были сделаны по просьбы публики, 
и публика их покупала, продавались и от-
крытки цветные с его картин. Некоторые из 
собственников картин Пимоненко помести-
ли свои картины. Выставку все очень хва-
лили. Публика посещала её очень охотно. 
Продолжалась она 6 недель, Маслян[ую] и 
пять недель Велик. Поста. Много этюдов и 
картин было продано в частныя руки. 

Устройству выставки помогали подвиж-
ники, они размещали картины возле кар-
тин, на окнах и везде где только можно 
расставлены были пальмы и цветущіе рас-
тенія. Жена Пимоненко хотела устроить эту 
выставку так, как устраивали в Западной 
Европе, чтоб она была и уютной и краси-
вой, чтоб можно было придти и отдохнуть и 
уютно посидеть на диванах и креслах.

Когда пришли товарищи мужа – пере-
движники, они были в восторге от моей 
идеи, очень хвалили и говорили: «Вот как 
надо устраивать выставки, а не так как 
мы по казенному! Уютно, красиво и воздух 
чудесный от цветов!».

Да, я забыла сказать, что выставку я 
устроила после выставки Екатериненской 

эпохи: тут были и экипажи, какая то мебель 
старинная и еще что-то, І залл был окра-
шен в красный цвет, ІІ-ой в синій, а третій 
кажется зеленый, мне нужно было окра-
сить стены. Я купила на мануфакторной 
фабрике матеріал цвета хаки и завесила 
все стены этой матеріей; на этих цветных 
стенах картины бы плохо выглядили. 
И еще потому, что у мужа в мастерской 
стены были цвета хаки. 

Посещали выставку Велик. Княгини 
Марія Павловна и Марія Александровна и 
Велик. Князья, министры и все меценаты, 
и любители живописи, студенты, школьни-
ки и проч. публика.

Как писалась «Жертва Фанатизма» 
(«Выкрестка»).

В одной из газет Пимоненко прочел как в 
Кременце евреи преследовали еврейскую 
девушки принявшую христіанскую веру и 
даже хотели побить её камнями. 

Этот еврейский фанатизм поразил 
Пимоненко и он решил написать картину 
на эту тему. Он поехал в Кременец, чтоб 
выясніть эту исторію. 

Когда он пріехал туда то ему сказали, 
что это военная зона и без разрешенія на-
чальства не может жить в Кременце, а тем 
более рисовать что-то. 

Муж вернулся в Кіев поехал к главно-
командующему генералу Михаилу Ивано-
вичу Драгомірову, который его хорошо 
знал, который часто посещал его и был 
очень расположен к нему. Драгоміров дал 
Пимоненко разрешеніе и писать и поселит-
ся в Кременце, если ему это нужно.

Пимоненко опять поехал в Кременец, 
познакмился с населеніем, ему указали 
на окраине города место, где это событіе 
произошло. Он написал этюды, вернулся в 
Кіев и стал разрабатовать этот сюжет для 
картины, а потом написал картины «Жертва 
Фанатизма», нашел подходящіе типы к ней, 
и выставил на Выставке в Ак. Художеств. 
Она находится в Харьковском Музее, было 
повтореніе.

К мужу пришел заказчик фамилію его 
забыла, поляк имел магазин на Безаковской 
улице «Старина и Роскошь» и очень просил 
Пимоненко написать повтореніе картины 
«Жертва Фанатизма» для Варшавского 
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музея. Пимоненко написал картину, а за-
казчик уехал в Польшу, распродавши свой 
магазин. Мы никогда его больше не виде-
ли. Это повтореніе находится в Украинском 
Музее в Кіеве. 

Самосуд – конокрад.
Пимоненко был в каком-то селе, писал 

этюды, а в это время у крестьянина была 
украдена лошадь, его рабочая сила, слу-
чай тяжелый. Решили его поймать; пой-
мали его и решили судить – самосудом. 
Избили его хорошо, а затем связанного 
решили наказать: собралась толпа, баба 
вынесла лукошко полное пера, а один из 
мужиков взял мазницу с дегтем, обмазали 
конокраду голову и посыпали её пером, а 
потом отпустили его на волю.

Страстной четверг или Выход из Церкви 
в Страстной Четверг

Это стародавній обычай, в этот Четверг 
народ выходит из церкви с зажженными 

свечами, а чтоб свечи не тухли от ветра их 
заворачивают разноцветной бумагой, по-
лучается интересная борьба цветов. 

Вот эту то игру цветов и хотел изобра-
зить Пимоненко. «Страстной Четверг» 
есть повторение писанное Пимоненко, 
оно было написано для кіевского завод-
чика Марр, а позже продано Профессору 
Стражеско. 

«Светлая заутреня».
Это тоже борьба света. Утренняя заря 

с светом свечей в руках крестьян, и так-
же и обычай приносить к церкви, куличи, 
бабы, крашенные яйца, костюмы крес-
тьянок и т. д. 

Пимоненко любил природу и ему хоте-
лось передать её на полотно как можно 
ближе к природе; он был натуралист и на 
фоне природы передавал сцены жизни 
украинского народа, их типы, их обычаи. 

Підготувала до друку Світлана Стефанович
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У статті йдеться про лист 1967 року, що його написали шість діячів української культури – І. Кавалерідзе, 
Т. Франко, Л. Ревуцький, Є. Кротевич, Б. Антоненко-Давидович та К. Трохименко – до Центрального комітету 
КПРС (Москва), у якому порушується питання про національну мову в Україні. 

Ключові слова: українська культура, українська мова, доба українізації, національна політика, 
І. Кавалерідзе, Т. Франко, Л. Ревуцький, Є. Кротевич, Б. Антоненко-Давидович, К. Трохименко, П. Шелест.

В статье речь идет о письме 1967 года, написанном шестью деятелями украинской культуры – 
И. Кавалеридзе, Т. Франко, Л. Ревуцким, Е. Кротевичем, Б. Антоненко-Давидовичем и К. Трофименко – 
в Центральный комитет КПСС (Москва), где был поднят вопрос о национальном языке в Украине.

Ключевые слова: украинская культура, украинский язык, период украинизации, национальная политика, 
И. Кавалеридзе, Т. Франко, Л. Ревуцкий, Е. Кротевич, Б. Антоненко-Давидович, К. Трофименко, П. Шелест.

The article refers to the 1967 Letter, written by six figures of Ukrainian culture, notably I. Kavaleridze, T. Franko, 
L. Revutskyi, Ye. Krotevych, B. Antonenko-Davydovych, and K. Trokhymenko, to the Central Committee of the 
CPSU (Moscow), where the problem of national language in Ukraine was raised.

Keywords: Ukrainian culture, Ukrainian language, Ukrainization period, national policy, I. Kavaleridze, T. Franko, 
L. Revutskyi, Ye. Krotevych, B. Antonenko-Davydovych, K. Trokhymenko, P. Shelest.

Газета «Дзеркало тижня» 3 червня 
2017 року надрукувала статтю Сергія 
Махуна «Два епізоди з життя Івана 
Кавалерідзе» з нагоди 130-річчя видатно-
го українського скульп тора, кінорежисера 
та сценариста [9]. Стаття подає відомості 
про складний життєвий шлях митця, роз-
криває ті сторінки, що тривалі роки замов-
чувалися та невірно тлумачилися з ідеоло-
гічних мотивів. У ній наведено фрагмент 
листа до ЦК КПРС 1967 року (4 речення) 
про невпинну русифікацію України, що за 
брежнєвських часів почала проводитися 
як ідеологічно продумана політика творен-
ня єдиної «радянської нації». Наприкінці 
статті (у дужках) зазначено: «повний варі-
ант листа читайте на сайті DT.UA» [див.: 1]. 
Завдяки такому посиланню цей матеріал 
став доступним широкій громадськості.

Отож, мова йде про вельми важливий 
документ 50-річної давнини, розсекре-
чений 23 грудня 2009 року, а саме – про 
справу № 2 КДБ УРСР, том 11 (в оригіна-
лі цифру 10 виправлено на 11) «Доклады, 
представления и специальные сообщения 

в партийные и правительственные органы 
(возврат). Начато 26/ХІІ–1973, окончено 26/
ХІІ–1973» (фонд № 16, опис № 3, порядко-
вий № по опису 11, прийнято в архів 1976. 
Угорі – шапка: «Комитет Госбезопасности 
при Совете Министров УССР. Совершенно 
секретно 1. Инвентарный № 914. Срок 
хранения постоянный по переч ню 40. 
(Печатка). Розсекречено 23.12.2009. 
№ 24/35/4–60»). Лист написано російською, 
що цілком зрозуміло, адже він надсилався 
в Москву – до найвищого партійного орга-
ну СРСР. Машинопис має 6 сторінок (деякі 
слова нерозбірливі), на останній – підписи 
всіх авторів. Уважаємо за потрібне в додат-
ку подати текст листа повністю, бо він про-
мовисто засвідчує стан «денаціоналізації 
українців» (з тексту листа, с. 2) у той істо-
ричний період.

У зв’язку із цим документом постає низ-
ка питань:

1) Постаті діячів української культури, які, 
свідомо наражаючись на ризик, поставили 
свої підписи в листі, зазначили професійну 
належність та повну домашню адресу.

Проти рожна перти, 
Проти хвиль плисти,
Сміло аж до смерти 
Хрест важкий нести!

І. Франко 
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2) Чому лист виявився у справі, 
пов’язаній з наглядом за І. Кавалерідзе (хо-
ча він міг бути і в досьє, заведених на всіх 
шістьох «підписантів»)?

3) Як пояснити таку розбіжність у датах: 
лист написано 1967-го, «засвітився» він на 
митниці 1969 року, а реакція на нього «ком-
петентних органів СРСР» – в останні дні 
1973 року? Що відбувалося протягом цих 
майже 7 років? Де безпосередня реакція 
на лист у 1967 році?

4) Які наслідки мав лист для пов’язаних 
з ним осіб? 

5) Хто така туристка з Канади Христина 
Стиранка (1944 р. н.), у якої, як зазначено 
в статті С. Махуна, 23 липня 1969 року при 
митному огляді на станції Вадул-Сирет бу-
ло вилучено лист при спробі вивезти його 
за кордон? Яка її доля?

Прикметно те, що лист засвідчує: доба 
«відлиги», доба знаменних для української 
історії та культури 1960-х років шістдесятни-
ків пов’язана не тільки з гроном молодих ін-
телігентів – поборників національної ідеї та 
опозиціонерів радянському тоталітаризму, 
які відстоювали рідну мову, культуру, пра-
во на свободу творчості. До цієї когорти, як 
відомо, входили В. Чорновіл, М. Шестопал, 
В. Симоненко, І. Дзюба, А. Горська, 
Є. Сверстюк, Л. Костенко, М. Коцюбинська, 
І. Бердник, Л. Танюк та ще кілька їхніх одно-
думців [3]. До шістдесятників, виявляється, 
долучилися й представники старшого по-
коління, яким була небайдужа доля нації 
і які не побоялися стати «на прю». Однак, 
наголосимо, ці шестеро шістдесятників на-
справді були з доби вісімдесятників, але не 
ХХ ст., а попереднього ХІХ ст., точніше – 
1880-х років (окрім наймолодшого з них – 
Б. Антоненка-Давидовича, 1899 р. н.). 

Хронологічні дати їх народження близь-
кі – від 1884 до 1889 року. Їм випало пере-
жити всі перипетії бурхливого століття – ре-
волюційні змагання, перше проголошення 
незалежності України та її соборності, дві 
світові війни, перебування «під ковпаком» 
НКВС... Вони, як і мудрі друїди чи останні 
з могікан, бачили багато, пройшли через 
незгоди і вже нічого не боялися. Бо знали, 
що перед ними – ВІЧНІСТЬ, де їхня совість 
відповідатиме на запитання «Що ти зробив 

для найціннішого – збереження духовності 
свого народу?». 

Нагадаємо їхні біографічні дані.
Кавалерідзе Іван Петрович (1887–

1978) – скульптор, кінорежисер, драматург; 
народний артист УРСР (з 1969 р.) [див.: 10].

Франко Тарас Іванович (1889–
1971) – письменник, кандидат філологіч-
них наук, науковець Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, син українського 
письменника-класика Івана Франка [див.: 
11].

Ревуцький Лев Миколайович 
(1889–1977) – композитор-класик, лау-
реат Державної премії СРСР (1941 р., 
у тексті листа помилково зазначено 
1946 р.), лауреат Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка (1966), професор, док-
тор мистецтвознавства (з 1941 р.), акаде-
мік АН УРСР (з 1957 р.), депутат Верховної 
Ради УРСР (1946–1962), народний артист 
СРСР (з 1944 р.), Герой Соціалістичної 
Праці (1969) [див.: 7].

Кротевич Євгеній Максимович (1884–
1968) – письменник, драматург, член Спілки 
письменників УРСР [див.: 6].

Антоненко-Давидович (справжнє 
прізвище – Давидов) Борис Дмитрович 
(1899–1984) – письменник, літературний 
перекладач, дослідник проблем розвитку 
й культури української мови. Був репре-
сований (засуджений до страти, яку зго-
дом замінили на відбування ув’язнення в 
ГУЛАГу) [див.: 4].

Трохименко Карпо Дем’янович (1885–
1979) – живописець, педагог народний ху-
дожник УРСР (з 1944 р.); учень художника 
М. Самокиша [див.: 5]. 

Відомо, що, попри всі доноси у відповід-
ні органи в 1930-х роках на Л. Ревуцького, 
справу на нього так і не відкрили (інакше 
він не міг би бути депутатом Верховної 
Ради УРСР). Вочевидь, «під ковпаком» 
знаходився І. Кавалерідзе (перебував і 
працював в окупованому Києві), а можли-
во, і Б. Антоненко-Давидович (репресова-
ний у 1930-х роках).

Часовий простір у сім років при більш 
прискіпливому аналізі розростається до 
восьми з половиною (а може, й дев’яти) 
років. Восени 1965 року відбулися перші 
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арешти молодих опозиціонерів (24 особи), 
через півтора роки – у квітні 1967-го – си-
вочолі метри української культури напи-
сали лист до ЦК КПРС (тобто до Москви), 
23 липня 1969 року його було вилучено на 
митниці (дуже важливо було б знати: чи 
копію, чи той оригінал, що маємо в спра-
ві?). На початку 1972 року (січень – квітень) 
пройшла друга хвиля арештів (73 особи), 
майже через півтора роки з’явилася вище-
зазначена справа № 2 (грудень 1973 р.), 
де першим документом є доповідна запис-
ка тов. Щербицькому В. В. від 14/ХІІ–1973 
за підписом Голови КДБ при Раді Міністрів 
УРСР генерала-полковника В. Федорчука. 
Угорі доповідної напис: «Совершенно се-
кретно. Экз. № 1» 2. Однак через 12 днів 
справу було закрито. Чому такий поспіх? 
Можливо, минула її актуальність? 

Частково розкрити таємницю всіх тих 
подій дозволяє осмислення наслідків для 
авторів листа. А вони більш ніж неочікува-
ні, враховуючи, якої долі зазнали молоді 
шістдесятники – арешти, заслання, психі-
атричні лікарні, передчасна смерть. А чим 
можна погрожувати 80-річній людині, тим 
паче знаній і шанованій у країні? Їм і не 
погрожували (бо це мало б широкий нега-
тивний розголос у світі!). Жодному з них не 
надіслали офіційної відповіді на листа за 
вказаними адресами. Можна припустити, 
що лист десь «по дорозі» було вилучено 
й приховано відповідними службами. До 
слушного часу. 

Для кількох «підписантів» листа 1969 рік 
був позитивним: І. Кавалерідзе отри-
мав звання народного художника УРСР, 
К. Трохименко став лауреатом Державної 
премії УРСР імені Т. Г. Шевченка, 
а Л. Ревуцького нагороджено зіркою Героя 
Соціалістичної Праці. Т. Франко з групою 
літературознавців продовжував працюва-
ти над виданням Повного зібрання творів 
батька – І. Франка. На жаль, наступного ро-
ку після написання листа відійшов у вічність 
Є. Кротевич. І вже в незалежній Україні 
1992 року було присуджено Національну 
премію України імені Тараса Шевченка 
Б. Антоненку-Давидовичу (посмертно). 

При реконструкції наслідків справи не 
обійтися без залучення ще однієї особи, 

яка відігравала ключову роль у перебігу тих 
подій, – Петра Юхимовича Шелеста (1908–
1996), який у 1963–1972 роках був першим 
секретарем ЦК КПУ. Його визнавали як рі-
шучого й консервативного партійного ке-
рівника, але водночас патріотично налаш-
тованого українця, який міг собі дозволити 
«плисти проти течії» ЦК КПРС. Із названи-
ми підписантами листа він міг спізнатися 
ще за часів свого головування в Київському 
обкомі партії (1957–1962). Саме в ті роки 
П. Шелест виявив себе як людина, занепо-
коєна питаннями збереження української 
історії, традицій, фольклору, помноженими 
на здобутки «щасливого соціалістичного 
життя» 3. У часи першої хвилі гонінь (1969) 
він не побоявся стати на захист О. Гончара 
та І. Дзюби. За свою діяльність як парткер-
манича 1968 року (до 60-річчя) він був на-
городжений зіркою Героя Соціалістичної 
Праці. Здавалося б – пануй на Олімпі! 
Однак, як зазначає Вікіпедія, «його книга 
“Україно наша Радянська” (1970) була роз-
критикована за “недостатній інтернаціо-
налізм”, вилучена з продажу та з бібліо-
тек. У квітні 1973 р. П. Шелеста виведено 
із Політбюро й відправлено на пенсію» [2] 
(тобто це був фінальний відгомін другої 
хвилі переслідувань, розпочатий 1972 р.). 
А в наукових колах – серед істориків,  
літературознавців, мистецтвознавців, яким 
цензурою було заборонено навіть вжи-
вати окремі слова, пов’язані з національ-
ною історією та традицією, – з того самого 
1970-го року з гіркою іронією говорили: «Ну 
й заШЕЛЕСТіло!» 4.

На політичну арену вийшла нова й остан-
ня в історії УРСР постать – В. Щербицький, 
який вірно тримався «магістральної лінії 
партії». Йому на підсилення (чи для контро-
лю?) з липня 1970 року з Москви відряди-
ли колишнього очільника військової роз-
відки КДБ СРСР генерала-полковника 
В. Федорчука. Він, мабуть, дав розпоря-
дження вивчати справи, що накопичилися в 
архівах відомства, і «докопався» до листа, 
про який ідеться в цій розвідці. Можливо, йо-
го схвилювала інформація про те, що лист 
могли вивезти й опублікувати на Заході?

Останнє запитання в цій історії: хто ж та-
ка Христина Стиранка? Що ж, ім’я цієї ка-
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ВАЛЕНТИНА КУЗИК. ОСТАННІ З МОГІКАН – СИВОЧОЛІ ШІСТДЕСЯТНИКИ

надської туристки виказує її етнічну належ-
ність. Однак, як відомо, не кожен звичай-
ний турист може спокійно прийти до КДБ і 
взяти оригінал документа для перевезення 
його за кордон. Зрештою, і не турист теж! 
Сьогодні це була б уже 73-річна пані (якщо 
з її здоров’ям усе гаразд), оточена поколін-
ням нащадків. Попередня розвідка серед 
закордонних знайомих українців виявила, 
що нібито нині вона живе у Франції, можли-
во, у Парижі. Дуже сподіваємося налагоди-
ти з нею контакт і дізнатися подробиці по-
дій на митній станції Вадул-Сирет 23 липня 
1969 року. 

Текст листа продуманий і ґрунтовний. 
У ньому зібрано багато статистичних да-
них, опублікованих у різних джерелах, до 
того ж не тільки України. Автори тексту – 
не наївні ідеалісти, вони добре знали, що 
таке СИСТЕМА тоталітарної держави з її 
подвійними стандартами, напрочуд завуа-
льованими гуманістичними гаслами та як 
важливо балансувати на важелях «аргу-
менти і факти». Кожну статистичну виклад-
ку (факт) супроводжували відповідними 
цитатами високих партійних «авторитетів», 
у тому числі й Леніна (аргументи). Згадали  
й добу українізації 1920-х років, мовну 
проб лему «місто – село», з особливою си-
лою наголошували на освітньому аспекті. 

І як пророчо рядки листа виявилися звер-
нутими на сьогодення, на нинішні мовно-
культурні проблеми, що почали набувати 
абрисів державних законів. Адже справді, 
«мова не тільки пам’ятник, а й саме життя 
народу» (з тексту листа, с. 3). Саме тому, 
гадаємо, варто було б у нинішні дні глиб-
ше ознайомитися зі сторінками документа 
1960-х років, написаними шістьма мудре-
цями, народженими в далеких 1880-х.

Примітки
1 Ці два слова перекреслено.
2 Перекреслено й написано українською: 

«Нетаємно. 24/2–3388; 30.08.13».
3 Принагідно згадаємо, що в художньому фільмі 

«Загубився хлопчик» («Потерялся мальчик») кіно-
студії ім. О. Довженка, де показано ландшафт ну  

панораму Києва та його новобудови, знято онука 
Петра Юхимовича.

4 У 1971 році авторці цих рядків було заборо-
нено надрукувати замовлену раніше статтю про 
М. Закревського в журналі «Народна творчість та 
етно графія». Однак за підтримки тодішнього головно-
го редактора журналу І. Власенка (який багато років 
активно працював під началом самого М.  Рильського) 
статтю було опубліковано в Польщі [8]. 

Відомий музикознавець Л. Пархоменко при публі-
кації 1973 року монографії «Кирило Стеценко» зму-
шена була подати на 12 сторінках пояснення, де за-
значила, з яких причин і опираючись на які джерела 
вона написала назви українських культурних інсти-
туцій 1917–1920-х років. Відповідальність за появу 
такої «хибної» інформації в стінах Інституту мистец-
твознавства, фольклору та етнографії вищі партійні 
органи поклали на тодішнього інститутського парторга 
О. Костюка (згодом академіка, директора ІМФЕ), який 
розділив з авторкою книжки тривожні дні очікування 
розв’язки тих подій.
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Додаток

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Уважаемые товарищи!
В своей речи на торжественном засе-

дании представителей трудящихся Грузии 
(1 ноября 1966 г.), посвященном вручению 
республике ордена Ленина, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Брежнев Л. И. 
совершенно справедливо отметил, что 
«Ленин всегда подчеркивал необходимость 
всестороннего тщательного учета особен-
ностей и нужд каждой нации» («Правда» за 
2 ноября 1966 г., стр. 2).

В канун пятидесятилетия Великой 
Октябрьской Социалистической револю-
ции мы решили обратиться к вам с этим 
откровенным письмом о насущных нацио-
нальных нуждах украинского народа.

Дело в том, что, как это всем известно, 
в городах нашей республики украинский 
язык неуклонно вытесняется русским – 
в государст венных учреждениях, на пред-
приятиях, в издательствах научно-тех-
нической литературы, кино, на радио и 
телевидении, в детских садиках и школах, 
профессионально-технических училищах, 
в специальных высших и средних учебных 
заведениях. Достаточно сказать, что да-
же в столице Украины, Киеве, в 1965–1966 
учебном году из 207 общеобразовательных 
школ украинских было всего 57 (и то 50 из 
них т. н. смешанные, т. е. имеющие парал-
лельные классы с украинским и с русским 
языком преподавания), а русских – 150 (из 
них только одна «смешанная»). Из общего 
количества учеников 166 411 в русских шко-
лах занимались 128 112 человек, т. е. 77 %, 
тогда как в украинских – всего 38 299, т. е. 
23 % (и то значительная часть из этих 23 % 
училась в параллельных русских классах). 
Еще более красноречивы показатели в дру-
гих промышленных городах УССР – напри-
мер, в Донецке на сегодняшний день оста-
лась всего одна украинская школа... 

Украинский язык в больших и многих 
средних городах республики стал редко-
стью, они почти полностью русифициро-

ваны. Ныне городское население УССР, 
по данным газеты «Радянська Україна» за 
29 января 1967 г. (№ 25, стр. 4), составляет 
свыше 51 % – следовательно, уже сегод-
ня около половины жителей республики 
фактически не пользуется украинским язы-
ком...

Города Украины стали настоящими це-
хами русификации украинского населения, 
прибывающего сюда из сел для работы 
и учебы. А так как городское население, 
в связи с активным ростом промышлен-
ности постоянно увеличивается за счет 
сельского, соответственно увеличивается 
и процент денационализированных укра-
инцев.

По данным того же номера «Радянської 
України» «уже в 1980 году городские жи-
тели в УССР будут составлять 70–75 %, 
а еще через пять-семь лет их будет столь-
ко, сколько было всего населения до ре-
волюции». Если к этому еще прибавить 
очень охотно практикуемое у нас пересе-
ление украинцев на восток, а русских – на 
Украину (в 1930 г. их было в УССР всего 
9,2 % *, тогда как в 1959 г., по данным по-
следней переписи, – уже 17,6 %), то кон-
кретные перспективы дальнейшего разви-
тия украинского языка, а значит и нации, 
как таковой, окажутся крайне неблагопри-
ятными: ведь «без мови рідної... й народу 
нашого нема», – писал в стихотворении 
«Юнакові» славный украинский поэт, ком-
мунист с 1920 г. Владимир Сосюра.

Перед лицом реальной угрозы самому 
существованию нации мы не можем и не 
имеем права молчать. Да и здесь кстати 
вспомнить известное положение, что «ле-
нинизм относит слияние наций к перио-
ду, когда коммунизм победит и упрочится 
во всем мире» («Правда» за 17 октября 
1966 г., № 290, стр. 4), а «на данном этапе 

* Одиннадцатый съезд КП(б)У, Стенографический 
отчет, ДВА, 1920, стр. 276.
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ВАЛЕНТИНА КУЗИК. ОСТАННІ З МОГІКАН – СИВОЧОЛІ ШІСТДЕСЯТНИКИ

прогресс коммунистического строитель-
ства ведет не к угасанию, а к развитию и 
укреплению национальных чувств»... (Там 
же, стр. 3). Естественно, что этот процесс 
роста национального самосознания имеет 
место и на Украине, особенно среди украин-
ской молодежи, которую в данной сложив-
шейся обстановке очень и очень волнует 
судьба родного языка – «нашего сокрови-
ща, великого наследия», по справедливым 
словам Первого секретаря ЦК КП Украины 
П. Е. Шелеста, призвавшего народ к «даль-
нейшему обогащению и развитию нацио-
нальной культуры и языка», заверившего, 
что «труд в этом направлении... всегда 
будет поддерживаться Коммунистической 
партией». (Из речи на V съезде писателей 
Украины).

Поэтому мы просим Центральный 
Комитет КПСС поддержать украинский 
язык на данном сложном и трудном этапе 
авторитетными мероприятиями (подоб-
ные уже давно практикуют в деле охраны 
памятников культуры, истории, природы, 
а ведь язык не только памятник, а и сама 
жизнь народа) – с тем, чтобы укрепить его 
позиции, чтоб он стал действительно ос-
новным языком на Украине, чтоб со време-
нем на этот язык перешло огромное боль-
шинство городского населения УССР – 
в учебе, работе, быту, чтоб на нем имели 
возможность развивать свою культуру и 
украинцы, живущие в других республиках.

Осмелимся напомнить, что курс на 
украинизацию городов в 20-е годы был 
генеральным курсом Коммунистической 
партии Украины в национальном вопро-
се, выработанным на основе гениальных 
ленинских заветов и неоднократно одоб-
ренным всесоюзными и украинс кими 
съездами. Осуществляя данный курс, 
партия, как свидетельствуют документы, 
исходила из того, что русифицированные 
города на Украине – это наследие велико-
державной колонизаторской политики 
русского царизма, что для подлинного 
национального возрождения ранее же-
стоко угнетенного народа их необходимо 
украинизировать, что именно в этом один 
из главнейших аспектов ленинской нацио-
нальной политики, призванной впервые в 

истории человечества восстановить пол-
ную национальную справедливость. Не 
случайно на Х съезде РКП(б), еще при 
жизни В. И. Ленина, докладчик по наци-
ональному вопросу прямо заявил, что 
города Украины «с течением времени...  
будут неизбежно украинизированы» *.

Коммунистическая партия Украины, 
справедливо усматривая в молодежи бу-
дущее украинского народа, строящего со-
циализм, считала ее украинизацию в горо-
дах первостепенной политической зада-
чей. Так, Генеральный секретарь ЦК КПУ 
Косиор С. В., делавший на ХІ съезде КПУ 
(июнь 1930 г.) доклад по нацио нально-
культурному строительству, говорил: 
«Наши достижения в области украиниза-
ции школ и вузов приобретают огромное 
политическое значение, ибо вы знаете, что 
вопрос о кадрах решает молодое поколе-
ние, которое дает стране новые огромные 
кадры активных строителей социализма. 
Подрастающее поколение молодежи, ко-
торая учится в украинской низшей, сред-
ней и высшей школе, в ближайшие годы 
заполнит в городах и селах почти все на-
ши аппараты, учреждения государствен-
ные, хозяйственные, культурные. Именно 
это окончательно д о л ж н о р е ш и т ь  
д е й с т в и т е л ь н о и с т о р и ч е с к у ю  
п р о б л е м у  л и к в и д а ц и и н а  У к р а и н е  
н а ц и о н а л ь н о г о  р а з л и ч и я  п о  я з ы к у  
м е ж д у  г о р о д о м  и  с е л о м» **.

Большие тогдашние достижения в деле 
украинизации учреждений, прессы, вузов и 
особенно школ (так, в 1932–1933 учебном 
году 98 % всех детей школьного возрас-
та украинс кой национальности училось в  
украинских школах ***) убедительно свиде-
тельствует о том, что эта важнейшая проб-
лема, безусловно, была бы успешно ре-
шена и города УССР уже давно были бы 
украинизированы, если бы не безудерж-
ный произвол Сталина, который в начале 

* Стенографический отчет Х съезда РКП(б), 
Госиздат, 1921, стр. 93.

** Одиннадцатый съезд КП(б)У (Стенографический 
отчет), 1980, стр. 276–277.

*** Резолюція Об’єднаного пленуму ЦК і ЦК КП(б)
У (18–22 листопада 1933 р., Партвидав ЦК КП(б)У, 
1933, стор. 46).
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30-х годов отступил от ленинской нацио-
нальной политики и, на превеликую ра-
дость великодержавных шовинистов, не-
гласно «благословил» русификацию нац-
меньшинств...

Теперь, когда с культом Сталина в ос-
новном покончено, следует, очевидно, 
учитывая создавшееся тревожное поло-
жение с украинским языком, возобновить 
украинизацию городов УССР в плане ак-
туальных в наши дни задач, ибо культу-
ру социалистической украинской нации 
можно обогащать и развивать, к чему нас 
призывает партия, лишь, главным обра-
зом, на украинском языке. Кстати, и в се-
годняшней партийной литературе (напр., 
в «Очерках истории Коммунистической 
партии Украины», издание 1964 года) 
украинизация оценивается как правиль-
ный, настоящий ленинский курс в нацио-
нально-культурном строительстве.

Мы убеждены, что положительно ре-
шить поднятый здесь вопрос может лишь 
Центральный Комитет КПСС. Народ 
Украинской республики, которая занима-
ет 14-е место в мире по количеству насе-
ления и «входит в число наиболее эконо-
мически развитых десяти стран мира» *,  
безусловно, заслуживает этого. Да и не 
нужно забывать, что «сейчас, когда социа-
лизм победил на одной трети террито-
рии земного шара и стал делом практики 
огромной массы людей, народы судят об 
идеях коммунизма по тому, как у нас идут 
дела, какие отношения складываются 
между социалистическими нациями». (Из 
речи Л. И. Брежнева на массовом митинге 
в Братиславе 2 июня 1966 г., «Правда» за 
3 июня 1966 года).

Надеемся, что нынешний состав 
ЦК КПСС, уже успешно разрешивший ряд 
важных государственных проблем, най-
дет время заняться и насущнейшим для 
украинс кого народа вопросом, которому 
мы посвятили настоящее письмо, в полной 
уверенности быть правильно и доброже-
лательно понятыми, целиком разделяя ав-
торитетное мнение «Правды» (передовая 

*  [Текст примітки нерозбірливий, окрім року – 1966. – 
В. К.]

«Под знаменем советской демократии» за 
5 декабря 1964 г.), что «советс кого чело-
века все касается», что «он не может и не 
должен проходить мимо недостатков, ме-
шающих развитию нашего общества».

Хотелось бы, чтоб уже к 50-летию 
Октяб ря руководящие органы нашли воз-
можность взяться за положительное ре-
шение изложенного здесь вопроса, на 
первое время хотя бы начали его обсуж-
дение в прессе – с тем, чтобы при участии 
широкой общественности выработать и 
затем постепенно осуществить необходи-
мые мероприятия по украинизации горо-
дов УССР.

Если мы в нашем письме в чем-либо 
ошибаемся – убедительно просим разъ-
яснить ошибку, прислав ответ на один из 
числа первых, указанных внизу адресов **.

[Подписи]:
Иван Кавалеридзе, скульптор. 
Киев – 4, Красноармейская, 12, кв. 3. 
Тарас Франко, кандидат филологичес-

ких наук, б. заведующий библиотекой 
Ивана Франко Института литературы 
им. Т. Г. Шевченко АН УССР. 

Киев – 3, Владимирская, 48–а, кв. 15.
Лев Ревуцкий, лауреат Государственной 

премии 1946 года, Шевченковской премии 
1966 года, академик АН УССР, депутат 
Верховного Совета УССР 1946–1962 гг., 
доктор искусствоведения, композитор. 

Киев – 1, Калининская ул., 16, кв. 25.
Евгений Кротевич, член Союза писате-

лей.
Киев –58, Воровского, 8, кв. 39.
Борис Антоненко-Давыдович, прозаик. 
Киев – 30, Ленинская, 68, кв. 53.
Карп Трохименко, народный художник 

УССР.
Киев – 30, Ленинская, 39, кв. 66.
Апрель 1967.

** [Подаємо сучасні назви київських ву-
лиць, зазначених в адресах: Красноармейская 
(Червоноармійська) – тепер Велика Васильківська, 
Калінінська – Софіївська, Ленінська – Богдана 
Хмельницького. Тогочасні індекси м. Києва не 
відповідають нинішнім. – В. К.]
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ВАЛЕНТИНА КУЗИК. ОСТАННІ З МОГІКАН – СИВОЧОЛІ ШІСТДЕСЯТНИКИ

SUMMARY

On June 3, 2017, the newspaper Mirror Weekly published an article by S. Makhun Two 
Episodes from the Life of Ivan Kavaleridze on the occasion of the 130th anniversary of the 
prominent Ukrainian. At the end of the article, there is a fragment of the Letter to the Central 
Committee of the CPSU of 1967 about the incessant Russification of Ukraine, which, at the 
time of Brezhniev, came to be conducted as an ideologically thought-out policy.

In this regard, the document poses a set of issues on: 1) figures of the Ukrainian culture, 
who while being knowingly exposed to risk, put their signatures to the Letter; 2) why did the 
Letter appear in the case related to I. Kavaleridze?; 3) how to explain discrepancy in the dates 
associated with the Letter, in almost 7 years; 4) what consequences did the Letter have for 
the persons involved?; and 5) who is a Canadian tourist Kh. Styranka, from whom while being 
customs-inspected at Vadul-Siret Station the Letter was confiscated, when she was trying to 
take it abroad?

The Letter testifies: the Thaw period, the period of the Sixtiers significant for the Ukrainian 
history and culture of the 1960s, is related not only to the bunch of young intellectuals –
vindicators of national idea and oppositionists to the Soviet totalitarianism. They were joined by 
the representatives of older generation not indifferent to the nation’s fate, namely I. Kavaleridze, 
T. Franko, L. Revutskyi, Ye. Krotevych, B. Antonenko-Davydovych, and K. Trohhymenko. 
In that historical situation, the political figure of Ukraine P. Shelest deserves special attention.

The lines of the Letter proved to be prophetically turned towards the present time, to current 
linguistic and cultural problems that eventually got taking the shape of state laws.

As a supplement, full text of the Letter is given.
Keywords: Ukrainian culture, Ukrainian language, Ukrainization period, national 

policy, I. Kavaleridze, T. Franko, L. Revutskyi, Ye. Krotevych, B. Antonenko-Davydovych, 
K. Trofymenko, P. Shelest.
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Презентація
Presentation

В Інституті мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України вийшла друком «Історія деко-
ративного мистецтва України» в п’яти то-
мах, у якій розглянуто розвиток цієї галузі 
культури від перших проявів, ще за доісто-
ричних часів, і до сьогодення. 

Підготовка й видання цієї узагальнюю-
чої праці продиктована вимогою часу та 
соціокультурними запитами сучасного 
українства, адже нова суспільно-політич-
на дійсність незалежної України зумовлює 
потребу кардинальної переоцінки етно-
культурної й мистецької спадщини наро-
ду і її нової інтерпретації гуманітарними 
науками. Ця праця є вагомою складовою 
комплексного фундаментального проекту, 
що передбачає опублікування багатотом-
них видань й енциклопедій з українського 
образотворчого мистецтва, театрознав-

ства, етнології та фольклористики, що 
його було започатковано в Інституті і який 
успішно реалізується. 

Сучасний стан розвитку українського 
мистецтвознавства, рівень його науково-
го потенціалу та дослідницького набутку 
дають можливість сьогодні здійснити під-
готовку й видання «Історії декоративного 
мистецтва України». 

Цілком природно, що при розробці кон-
цепції нинішнього видання «Історії декора-
тивного мистецтва України» було врахова-
но досвід попередніх видань.

Створенню фундаментальної п’яти-
томної «Історії декоративного мистецтва 
України» передувала багатолітня робота 
мистецтвознавців Інституту та колег з ін-
ших наукових установ України. Незважаючи 
на неодноразові спроби комплексного до-
слідження народномистецької спадщини 

Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – Т. 2. – 334 с. ; 2009. – Т. 3. – 516 с. ; 
2010. – Т. 1. – 680 с. ; 2011. – Т. 4. – 512 с. ; 2016. – Т. 5. – 546 с.
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ТЕТЯНА КАРА-ВАСИЛЬЄВА. РЕЦ.: ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ... 

в його історичній ретроспективі, досі тако-
го видання не існувало. У новому виданні 
автори намагалися подати якомога повні-
шу й ціліснішу картину розвитку цього ви-
ду мистецтва в межах нинішньої території 
України.

Значно розширено фактологічну базу, 
повернуто багато імен, цілих мистецьких 
явищ і періодів у розвитку української куль-
тури, що замовчувалися за радянських ча-
сів. До наукового обігу введено нові твори, 
широко репрезентовано пам’ятки сакраль-
ного мистецтва, про які не згадувалося в 
часи атеїзму, – унікальні твори церковно-
го шитва, металевої пластики, дерев’яні 
різьб лені іконостаси тощо; із позицій сучас-
ного мистецтвознавства вперше простеже-
но розвиток художніх стилів, зокрема ба-
роко, класицизму, модерну та інших, у де-
коративному мистецтві, їх опосередковану 
інтерпретацію в народному мистецтві.

Декоративне мистецтво, яке охоплює ці-
лий комплекс різноманітних видів і напря-
мів, є цілісною живою системою, що розви-
вається у сфері народного мистецтва, ху-
дожніх промислів та творчості художників- 
професіоналів. Саме ці сфери творчої 
діяль ності, маючи певні точки дотику, 
водно час розвиваються за різними закона-
ми творення і ставлення до традицій, нова-
торства й загалом світосприйняття навко-
лишньої дійсності. 

Принципово важливим при написанні 
«Історії...» є те, що автори розділів відійшли 
від дослідження та класифікації народного 
мистецтва як галузі матеріальної культу-
ри, у якій переважає утилітарний принцип. 
У теоретичному плані ця галузь належить 
до пріоритетів духовної культури, а діяль-
ність народних майстрів розглядається як 
художньо-естетична. 

У кожному з п’яти томів «Історії...» ак-
центовано своєрідність розвитку худож-
нього життя регіонів України, формування 
локальних мистецьких традицій; проана-
лізовано активні взаємоконтакти і взаємо-
впливи українського мистецтва й західно-
європейської та східної мистецьких тра-
дицій; утверджено органічне входження 
української культури у світовий мистецький 
контекст. Саме тому в основу згаданого ви-

дання вперше в українському мистецтво-
знавстві покладено чітку концепцію розгля-
ду декоративного мистецтва в усій різно-
манітності й багатогранності його проявів. 
Це насамперед роль і значення народного 
мистецтва в системі духовної та матері-
альної культури, у формуванні художньо-
го ансамблю й предметного середовища; 
взаємозв’язок і взаємовпливи народного 
та професійного мистецтва на різних істо-
ричних етапах; аналіз художніх стилів та їх 
подальша інтерпретація в народному мис-
тецтві; семантика й образність орнамен-
ту. Важливе місце займають питання ролі 
декоративного мистецтва в опорядженні 
храмових комплексів, значення церковно-
го шитва, виробів з металу, різьблення в 
церковному богослужінні, їх богословської 
символіки. Матеріал видання ґрунтується 
на глибокому вивченні й опрацюванні му-
зейних колекцій, архівних та польових до-
сліджень. 

Перший том «Історії...» – «Від найдав-
ніших часів до пізнього середньовіччя» 
(голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-
Васильєва, відп. ред. З. Косицька) – охоп-
лює величезний історичний період – від 
доби пізнього палеоліту до середньовіччя 
включно. У цей час у межах нинішньої те-
риторії України проживало безліч племен і 
народів, різних за своїм етнічним та куль-
турним походженням.

У своїх статтях автори «Історії...» на 
основі аналізу пам’яток археології намага-
лися з’ясувати і простежити перші прояви, 
перші кроки художньої творчості, що на 
наших землях почалося на завершально-
му етапі становлення первісної (розумної) 
людини.

Первісне мистецтво відігравало важли-
ву роль у пізнанні людиною світу, її естетич-
ному й соціальному розвитку, саме в цей 
час з’явилися знаки, символи абстракт них 
понять. У першому томі охарактеризова-
но мистецтво кочових племен Північного 
Причорномор’я – кімерійців, скіфів, сар-
матів, а також мистецтво античних міст, 
що становить винятковий інтерес, оскільки 
традиції цього часу були творчо засвоєні і 
знайшли свою інтерпретацію в подальшо-
му поступі історії, своєрідно інтерпретова-
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ні слов’янами й відіграли помітну роль у 
розвитку мистецтва Київської Русі, якому 
приділено особливу увагу. Високого рівня 
розвиток декоративного мистецтва досяг у 
XIV–XVI ст., твори цієї доби є гідним внес-
ком у скарбницю європейської та світової 
культури.

Другий том «Історії...» – «Мистецтво 
ХVІІ–ХVІІІ століття» (голов. ред. 
Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва, 
відп. ред. З. Косицька) – присвячено деко-
ративному мистецтву України ХVІІ–ХVІІІ ст., 
яке значно збагатило історію української 
культури новими творами, тенденціями й 
художніми явищами, незважаючи на розпо-
діл території і створення складної картини 
суспільно-політичного, релігійного та куль-
турного життя країни. Розвою української 
культури сприяло національно-культур-
не відродження, що відбулося наприкінці 
ХVІІ ст., становлення козацько-гетьман-
ської держави – Гетьманщини. 

Важливу роль відігравала Запорозька 
Січ. Це час розквіту культурно-освітнього 
руху, розбудови монастирського життя, чо-
му сприяла меценатська діяльність геть-
манів, козацького старшинства, які вели 
будівництво, щедро оздоблювали храми 
та монастирі. Це активно впливало на роз-
квіт усіх видів декоративного мистецтва, 
стимулювало інтенсивний розвиток цехо-
вого, а згодом – мануфактурного вироб-
ництв, міських і сільських ремесел. Уперше 
в українському мистецтвознавстві всі види 
й жанри декоративного мистецтва проана-
лізовано під кутом зору еволюції художніх 
стилів – спочатку Ренесансу, а згодом ба-
роко і рококо.

Третій том «Історії...» – «Мистецтво 
ХІХ століття» (голов. ред. Г. Скрипник, 
наук. ред. Т. Кара-Васильєва, відп. ред. 
Н. Студинець) – присвячено декоративно-
му мистецтву України кінця ХVІІІ – почат-
ку ХХ ст. Автори намагалися якнайповні-
ше висвітлити розвиток усіх видів і жанрів 
мистецтва цього періоду – ткацтва, кили-
марства, вишивки, вибійки, гончарства, 
різьблення, металообробки, малювання, 
витинанки тощо. Акцентовано увагу на 
тому, що в цей час селянське мистецтво – 
невід’ємна складова народного побуту, 

віддзеркалення етносвітогляду й законів 
буття нації, важливий засіб збереження 
традиції, забезпечення її безперервності в 
просторі та часі.

Чітко простежено й виявлено, що 
ХІХ ст. – класичний період розвитку на-
родного мистецтва, зародження домашніх 
промислів, водночас – це важливий період 
розвитку капіталістичних відносин, підне-
сення промисловості, виникнення цілого 
ряду фарфоро-фаянсових, ткацьких, шкі-
ряних, ливарних, суконних, склоробних 
підприємств, перетворення їх на значні 
центри виробництва. Автори тому в розді-
лах намагалися продемонструвати шляхи 
утвердження нових засад промислового 
виробництва, принципів співпраці народ-
них майстрів і професійних художників, за-
провадження європейських технологічних 
новацій. 

Новаторством цього тому є те, що впер-
ше в українському мистецтвознавстві всі 
види й жанри декоративного мистецтва 
розглянуто з погляду еволюції художніх 
стилів – пізнього класицизму (ампіру), істо-
ризму, еклектики, модерну, який тільки за-
роджувався в Україні.

Четвертий та п’ятий томи «Історії...» 
присвячено декоративному мистецтву 
ХХ ст., яке з позицій сучасного мистецтво-
знавства потребує перегляду та карди-
нального переосмислення. 

У Четвертому томі «Історії...» – 
«Народне мистецтво та художні промис-
ли ХХ століття» (голов. ред. Г. Скрипник, 
наук. ред. Т. Кара-Васильєва, відп. ред. 
О. Клименко) уперше в мистецтвознавчій 
практиці автори пішли шляхом окремо-
го розгляду творчості майстрів народного 
мистецтва провідних осередків різних ре-
гіонів, діяльності земських майстерень та 
підприємств системи художніх промислів. 

Зазначено, що еволюційні процеси й ре-
волюційні катаклізми зумовлювали склад-
ну панораму художнього життя України 
протягом усього ХХ ст. Відбувалися кар-
динальні зміни в соціальній галузі, полі-
тичних орієнтирах, економіці та суспільній 
психології, що значною мірою позначило-
ся на розвитку культури й мистецтва, зо-
крема народного.
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ТЕТЯНА КАРА-ВАСИЛЬЄВА. РЕЦ.: ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ... 

П’ятий том «Історії...» – «Мистецтво 
ХХ – початку ХХІ століття» (голов. ред. 
Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва, 
відп. ред. З. Чегусова) – присвячено сис-
темному аналізу творчих процесів у галузі 
декоративного мистецтва впродовж ХХ ст. 
Автори тому на основі комплексного ви-
вчення й аналізу найважливіших образно-
пластичних концепцій ХХ ст. висвітлили 
розвиток основних видів декоративного 
мистецтва, таких як кераміка, фарфор, фа-
янс, скло, вітраж, гобелен, художнє ткац-
тво, вишивка, розпис на тканині, церковна 
пластика, ювелірне мистецтво, дерево, 
костюм, новаційний текстиль. Уперше в 
українському мистецтвознавстві створе-
но цілісну картину еволюційного розвитку 
українського декоративного мистецтва в 
історико-художньому процесі ХХ ст., яка 
відтворює шлях митців від класичних 
форм у стилях історизму (еклектики), мо-
дерну, ар-деко, конструктивізму початку 
століття, через псевдокласичні форми то-
талітарного мистецтва 1930–1950-х років, 
неофольклоризм та утилітарну конструк-
тивність форм 1960-х років, необарокову 
надмірність скульптурно-зображальних 
мотивів 1970–1980-х років, до полістиліз-
му 1990-х – початку 2000-х років. 

У роботі над написанням «Історії де-
коративного мистецтва України» взяли 
участь фахівці як Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського, так і археологи, істори-
ки Інституту археології НАН України, про-
відні мистецтвознавці Національної львів-
ської академії мистецтв, Інституту народо-
знавства НАН України, вітчизняних мис-
тецтвознавчих інститутів і кафедр, музеїв. 

Неабияку допомогу щодо вивчення колек-
цій та ілюстрування матеріалів надали про-
відні музеї України, Польщі, Словаччини, 
Росії. 

Авторський колектив і редакційна ко-
легія свідомі того, що не всі завдання, які 
стоять перед мистецтвознавчою наукою в 
плані вивчення й висвітлення історії деко-
ративного мистецтва, вирішені та вичерпно 
з’ясовані в цьому виданні. Не всі періоди 
розвитку і не всі його види, осередки, пер-
соналії митців вивчено однаковою мірою. 
Це завдання мистецтвознавчої науки на 
майбутнє. 

Особливо слід відзначити високопрофе-
сійне багатоілюстроване художнє оформ-
лення «Історії декоративного мистецтва 
України», що вийшла друком в Інституті 
мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. 
Відповідальним редактором видання є 
О. Щербак, редактором – Н. Джумаєва, 
комп’ютерна верстка – О. Михолат, які за-
безпечили високий науково-художній і полі-
графічний рівень цього капітального ви-
дання. 

Презентація «Історії декоративного мис-
тецтва України» відбулася 25 січня 2017 ро-
ку в Національному музеї українського на-
родного декоративного мистецтва, адже 
саме тут зберігається одна з найбільших 
в Україні колекцій традиційного народного 
та професійного декоративного мистецтва 
України. Значну частину ілюстрацій до роз-
ділів склали саме фотозображення творів 
музейного зібрання.

Тетяна Кара-Васильєва
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ВЛАДИСЛАВ ЩЕРБИНА
(27.10.1926 – 26.02.2017)

Не стало фантазера та мрійника, люди-
ни, суцільно поглинутої своєю улюбленою 
справою – мистецтвом фарфору. Автора 
класичних творів: «Одарка» і «Карась», 
«Адажіо», «Дано наказ», «Біля криниці», 
«Вакула із чортом», «Бахчисарайський фон-
тан». Людини, яка уособлює епоху фарфо-
ру радянського часу, з ім’ям якої пов’язано 
становлення й розвиток малої пластики 
України другої половини ХХ ст. (на підпри-
ємствах: Баранівський та Городницький 
фарфорові заводи, Київський експеримен-
тальний завод художньої кераміки), а та-
кож – продовження її традицій в авторських 
роботах початку XXI ст. 

Владислав Щербина прожив довге, щас-
ливе та успішне життя. У своїй професії до-
сягнув усього, до чого прагнув і чого бажав. 
Повністю відкрив для себе можливості фар-
фору як пластичного матеріалу для виготов-
лення фігур. За свою творчість і працю ми-
тець отримав головне, про що може мріяти 
художник, – всенародне визнання і славу.

Усе життя В. Щербини було сконцент-
роване на фарфорі. Через фарфорову 
пластику він висловлював своє ставлен-
ня до дійсності, вів діалог з літераторами 
і художниками, класиками світового мис-
тецтва, розмірковував про світобудову, іс-
торію рідної землі, її культурні традиції. 
Щоразу, ніби змагаючись сам із собою або з 
колегами-художниками, прагнув по-новому 
відобразити тему. Ліпив серйозно, вдум-
ливо, а іноді – неначе граючись. І ця осо-
бистісна інтонація (свого роду авторське 
послання) завжди відчувається у творах 
митця, де відображена жива емоція. Запал 
і гумор, добрий жарт або таємне мовчан-
ня – перше, чим запам’ятовуються його 
роботи. Спілкування з ними завжди при-
носить радість, адже це подарунок, який, 
ідучи, залишив нам майстер. 

Олена Корусь

Некролог
Obituary
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Вимоги до наукових статей *, що подаються в журнал
«Студії мистецтвознавчі»

Оформлення 
Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 

і вище, а також роздруковується на папері формату А 4 шрифтом Times New 
Roman, кеглем 14 (малюнки, таблиці також кеглем 14) з інтервалом 1,5 без 
переносів. Сторінки обов’язково мають бути пронумеровані (унизу сторінки, 
праворуч). 

Розміри полів: 

- ліве – 30 мм; 
- праве – 15 мм; 
- верхнє – 20 мм; 
- нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково додаються:

- розгорнуте резюме обсягом 2 сторінки (українською та англійською мо-
вами);

- коротка анотація (українською, російською та англійською мовами);

- ключові слова (українською, російською та англійською мовами);

- інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене 
звання (якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адре-
са, коло наукових зацікавлень;

- література, оформлена згідно з вимогами ВАКу (див.: Введення в дію 
нового стандарту з бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні від-
мінності від ГОСТ 7.1.–84. Нові правила бібліографічного опису. http://www.
ukrbook.net/DSTU_pabl.htm).

- рецензія з підписом рецензента.

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та прави-
лам чинного правопису. За достовірність поданої в статті інформації, зміст, 
правильність написання власних назв (прізвища, імена, географічні на-
зви, назви закладів тощо) та висновки повну відповідальність несе автор  
(автори).

Докладніше див.: http://www.etnolog.org.ua

* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкований аркуш.
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ІМ
ФЕ

Людмила Настенко

Літературне редагування і коректура:

ІМ
ФЕЛітературне редагування і коректура:   

ІМ
ФЕ   Надія Ващенко

ІМ
ФЕНадія Ващенко

        

ІМ
ФЕ        Наталя Дж

ІМ
ФЕНаталя Дж

        

ІМ
ФЕ        Людмила Тарасенко

ІМ
ФЕЛюдмила Тарасенко

Редагування англомовних текстів:

ІМ
ФЕРедагування англомовних текстів:

ІМ
ФЕ   

ІМ
ФЕ   Олена Піскун

ІМ
ФЕОлена Піскун

        

ІМ
ФЕ        

       

ІМ
ФЕ       

Підписано до друку ІМ
ФЕ

Підписано до друку 19ІМ
ФЕ

19
Обл.-вид. арк. 13,12. ІМ
ФЕ

Обл.-вид. арк. 13,12. 
Наклад 100 прим.ІМ
ФЕ

Наклад 100 прим.

Антропозооморфна фібула. Срібло, лиття, гравірування. ІМ
ФЕ

Антропозооморфна фібула. Срібло, лиття, гравірування. 

http://www.etnolog.org.ua




