
91

РАННЯ ТВОРчІСТЬ ПАВЛА МАКОВА

Оксана Ламонова

УДК  7.071.1(477)

У статті проаналізовано ранні твори сучасного харківського графіка Павла Макова. 
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пастель.

The article analyses early works of a modern Kharkiv graphic artist Pavlo Makov.
Keywords: Pavlo Makov, 1980s–1990s Ukrainian graphic arts, easel drawings, etching, linocut, crayon.

Самобутність Павла Макова в українсько-
му мистецтві, його несхожість на інших віт-
чизняних художників певною мірою пояснює 
«географічний» аспект біографії: народився 
він у Ленінграді, потім мешкав у Латвії, далі – 
Україні (Рівне, Київ, Сімферополь, Харків). 
Не менш широкою є і «географія» навчання: 
Кримське художнє училище ім. М. С. Само-
киша в Сімферополі (1974–1979), Петер-
бурзька академія мистецтв (1978–1979), 
Харківський художньо-промисловий інститут 
(1979–1984). Мистецьку діяльність графік 
П. Маков починав як живописець 1.

Спробу зрозуміти феномен харківського 
мистця логічно почати з розгляду його ран-
ніх графічних аркушів, виконаних ще на по-
чатку 1980-х років. На персональному сай-
ті П. Макова представлено сім його творів 
цього періоду. Техніка чотирьох з них ви-
значена як «інталіо» (аналог глибокого дру-
ку) – «Ранок у місті» (1981), «Зима» (1982), 
«Кімната дівчат» і «Кімната хлопців» (оби-
два – 1983 р.). Ще три роботи («Свято» 
(1983), «Біля ліжка», «Нічний натюрморт» 
(обидві – 1984 р.)) – лінорити. 

Ранні інталіо П. Макова є досить типо-
вими й виразними прикладами графіки 
1970–1980-х років, у яких органічно пере-
плітаються ліризм, гротеск, символи, ме-
тафори, натяки, а головне – гранична, на 
межі недосяжної для сторонніх таємниці, 
суб’єктивність. Саме таким є «Ранок у міс-
ті» – куточок реальності, перетворений на 
фантастичне видіння. Основа образної тка-
нини – міський провулок, невеликі будинки 
з характерними горищами, дерева навколо, 
нарешті, люди-мешканці. Проте навіть по-
рахувати кількість поверхів видається нере-
альним, не кажучи про те, щоб уявити струк-

туру внутрішнього простору цих споруд; 
власне про їх наявність свідчать лише вікна 
різноманітних форм і розмірів, іноді освітле-
ні, іноді ні. Безлисті (отже, час подій – імо-
вірно, зима або рання весна) дерева, із ви-
сочезними колоно- чи, швидше, трубоподіб-
ними стовбурами та гілками, що утворюють 
справжні хащі, є не стільки фантастичними, 
скільки парадоксальними, адже поєднують 
у собі щемку ліричну беззахисність і подіб-
ність до якихось технічних комунікацій. Най-
більше дерево проростає крізь будинок і, 
можливо, саме тому гине, зрубане. У цієї 
події, що набуває масштабів усесвітньої ка-
тастрофи (а сталася, мабуть, потайки, вно-
чі), було кілька свідків: схожа на білу тінь 
постать з простягнутою рукою (жест чи то 
наказу, чи то свідчення), ще одна біла тінь 
з піднятим догори обличчям – біля будин-
ку, а також загадковий, значно більший від 
інших за розміром, персонаж у вікні, якого 
супроводжує маленька дитина (чи лялька?). 
Є ще й четвертий герой, також у вікні, але 
він (чи вона?) здається занадто зануреним 
у себе (можливо, саме таке граничне само-
заглиблення стає приводом вважати цю по-
стать вагітною жінкою). Таким чином, сюжет 
водночас і нібито прочитується, і дає цілко-
виту волю суб’єктивним емоціям глядача 2.

Проте якщо в інталіо «Ранок у місті» ще 
можна прочитати (або радше відчути) пев-
ний сюжет, то наступні роботи відтворюють 
виключно емоційно-психологічний стан, на-
стрій, атмосферу, хоча це здійснено нібито 
реалістичними методами. Можливо, має 
сенс говорити про своєрідний магічний реа-
лізм ранньої графіки П. Макова, принаймні – 
про магічний реалізм його аркушів «Зима», 
«Кімната дівчат» і «Кімната хлопців». Зазна-
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ІСТОРІЯ

чимо також, що разом із сюжетом зникають і 
персонажі: якщо у творі «Ранок у місті» вони 
ще грали певну роль чи хоча б «висловлю-
валися», то надалі їхня функція – виникати 
напівпрозорими тінями серед гротескних 
архітектурних фантазій мистця. Проте це 
станеться пізніше, у його славетних мону-
ментальних мегакомпозиціях. На цьому ета-
пі творчості персонажі просто зникли. 

Люди зникли, а залишилися споруди – 
екстер’єри, інтер’єри. Сувора й загадкова 
«Зима», якщо можна так висловитися, – 
дисгармонійний ансамбль із трьох споруд, 
не таких уже й високих (лише чотири повер-
хи!), але грандіозних, схожих водночас і на 
фортецю, і на в’язницю (на в’язницю значно 
більше). При цьому численні вікна візуаль-
но аж ніяк не «полегшують» стін (товщину 
яких, утім, визначити неможливо), а лише 
підсилюють загальну похмурість архітек-
турної фантазії, тим більше, що жодне з них 
не освітлене, навіть єдине віконце на тор-
цевому фасаді лише відбиває небо, вечірнє 
або ранкове – незрозуміло та й неважливо. 
Проте найзагадковішими на аркуші «Зима» 
є три конуси чи то світла, чи то повітря, чи 
то диму, які підіймаються в небо. Що це – 
прожектори для пошуку ворожих літаків 
(і тоді йдеться про одну із зим років війни?), 
димові стовпи від далеких пожеж або якісь 
протиприродні торнадо, що піднялися над 
спорожнілою назавжди землею серед ядер-
ної зими? Характерно, що думки про мир-
не опалення аж ніяк не виникає, а тяжка 
атмосфера навіть не граничної самотності, 
а повної есхатологічної спустошеності дося-
гається мінімальними засобами.

Створені в наступному році інталіо «Кім-
ната дівчат» і «Кімната хлопців» є, без-
сумнівно, парними 3. Навряд чи задум цих 
творів став продовженням аркуша «Зима», 
але диптих має з ним хоча й несподівані, 
але очевидні внутрішні зв’язки, причому не 
лише емоційні, але й сюжетні. Як наслідок, 
виникає такий собі «архітектурно-есхато-
логічний» триптих, надзвичайно виразний 
у своєму загадковому важкому мовчанні. 
Адже твори «Кімната дівчат» і «Кімната 
хлопців» сприймаються як інтер’єри, роз-
різи, навіть розтини (буквально) тих спо-
руд, екстер’єри яких демонструє інталіо 

«Зима». Інтрига зберігається: піонерський 
табір, гуртожиток, казарма або в’язниця пе-
ред нами – незрозуміло, та, урешті-решт, 
не так уже й важливо. Відмінності міні-
мальні: дівоча кімната має вік но з фіран-
кою (єдина ознака затишку!), на підвіконні 
стоїть дрібний посуд, хлопчача ж вікна не 
має, але тут є електрична лампочка (яка 
до того ж продовжує моторошно сяяти й 
сяяти у беззвучній порожнечі), а стелю під-
пирають такі собі стовпи-колони (утім, є ще 
й своя щемка деталь – рушник на спинці 
одного ліжка). Щільні ряди більш-менш 
акуратно заправлених ліжок, з яких, однак, 
лише три-чотири з подушками, виглядають 
майже однаковими. Усе інше, так би мови-
ти, – на розсуд глядача. Хоча покинутими 
в паніці обидві кімнати нібито й не вигля-
дають, вони, безумовно, здаються залише-
ними назавжди – отже, ідеться про якусь 
страшну, непоправну, а можливо, й ката-
строфічну подію. У вікні дівочої кімнати ні-
чого критичного начебто й не видно – верх-
ня частина, імовірно, паркана і важкі хмари 
над ним. Певний натяк дається лише, так 
би мовити, з протилежного боку, адже оби-
два інтер’єри не просто умовно позбавлені 
четвертої стіни (відповідно до театральної 
термінології), а ця четверта стіна фактично 
вирвана з коренем, тому плити перекрит-
тя оголені й частково зруйновані. Будівля, 
де мешкали зниклі дівчата і хлопці, почи-
нає нагадувати смертельно пораненого з 
виваленими нутрощами 4. Проте глядач не 
отримує жодного натяку, яка зла сила (тим 
більше, чому й навіщо) здійснила таке.

У тому ж 1983 році П. Маков виконав ко-
льоровий лінорит «Свято», своєрідним про-
довженням якого стали два натюрморти- 
лінорити – «Біля ліжка» і «Нічний натюр-
морт». Ані триптихом, ані циклом ці аркуші не 
видаються, а радше йдеться про кілька век-
торів пошуку, що мають спільну вихідну точку.

Композиція всіх трьох натюрмортів май-
же ідентична – горизонтальна поверхня, яка 
здається абсолютно пласкою й «ширяючою» 
в повітрі. У аркушах «Свято» та «Нічний на-
тюрморт» її визначає смугаста серветка- 
скатертинка (якщо це не візерунок влас-
не самої поверхні!), у роботі «Біля ліжка» 
вона нічим не маскується. Мінімум речей: 
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Оксана ЛамОнОва. РаннЯ ТвОРЧІсТЬ ПавЛа макОва

два келехи, напівпорожній і порожній пере-
вернутий («Свято»); чашка, зім’ята хустка і 
дві пляшечки ліків («Біля ліжка»); ложка та 
дві (здається, ті ж самі) пляшечки («Нічний 
натюрморт»). Джерело світла: жовто-чер-
воне, що розбризкує краплі-іскри («Свято»); 
дещо містичне, хоча й схоже на електричну 
лампочку в круглому абажурі («Нічний на-
тюрморт»). У лінориті «Біля ліжка» є лише 
яскраве мертве, моторошне світло, імовірно, 
від повного місяця, а також дві групи крихіт-
них, ледве помітних світлих плям (зірок, вог-
ників, відблисків?), що «ширяють» у цілкови-
тій темряві за останньою межею простору 
більш-менш реальних речей. 

Цікаво, що при всьому їхньому лаконізмі 
(щоб не сказати – мінімалізмі), натюрморти 
П. Макова не здаються просто математич-
ними розрахунками, холодними й доверше-
ними штудіями композиції та форми. Вони, 
якщо можна так висловитися, «провокують 
сюжет», натякають на якусь історію, зловіс-
ну, але інтригуючу. Особливо це стосуєть-
ся двох чорно-білих ліноритів, позаяк від 
споглядання аркуша «Свято» виникає вра-
ження окремого простору, замкненого та 
самодостатнього, який не потребує свідків 
(що, однак, не означає неможливості гля-
дачів!) і максимально захищений від їхньо-
го проникнення. Проте твори «Біля ліжка» і 
«Нічний натюрморт» з цього погляду більш 
відкриті. У них ідеться про щось гранично 
просте й важливе, але із загадковими чи, 
краще сказати, закодованими натяками: 
безсоння, хвороба, марення, сп’яніння, 
урешті-решт, смерть – усе це за бажання 
можна «прочитати» в натюрморті з кількох 
елементарних речей на горизонтальній по-
верхні, під природним чи штучним, але од-
наково жахаючим освітленням.

Крім розглянутих натюрмортів, на пер-
сональному сайті П. Макова не представ-
лено творів, виконаних протягом наступних 
п’яти років. Утім, у фондах графіки Націо-
нального художнього музею України збері-
гаються два його офорти, створені саме в 
цей період: «Пейзаж з гірляндами» (1987) 
та «Перехрестя» (1988). Немає жодних під-
став вважати їх невдалими, проте у твор-
чості П. Макова ці аркуші – радше унікаль-
на можливість зазирнути в лабораторію 

мистця, зрозуміти, як трансформуються та 
переплавляються в ній враження цілком 
реальні, навіть такі, що їх можна розпізнати. 

Імовірно, саме ця можливість розпізна-
вання й визначила для самого художника 
скромну подальшу долю цих двох май-
стерних офортів – у його власному, персо-
нальному часопросторі, формування якого 
розпочинається в графіці П. Макова саме 
в цей період, реальним «таврійським ве-
дутам» місця не було. Особливо характер-
ним є твір «Пейзаж з гірляндами», адже на 
ньому зображене не просто добре відоме, 
а майже знакове місце кримської столи-
ці – кінотеатр «Сімферополь». Визначити 
«місце подій» офорта «Перехрестя» склад-
ніше, але, безсумнівно, тут простежується 
справжній і добре знайомий художнику 
архітектурний мотив. Досить виразною 
є також зміна внутрішніх настроїв. Після 
сюрреалістичного інталіо «Ранок у місті», 
моторошно-есхатологічних аркушів «Зи-
ма», «Кімната дівчат» і «Кімната хлопців», 
бездонної темряви натюрмортів ці офорти 
сприймаються як утілення нарешті знайде-
ної гармонії – стриманої, але світлої і по-
особливому загадкової. 

Орнаменти твору «Пейзаж з гірляндами» 
спочатку викликають спомин про барокові 
гравюри, на зразок вітчизняних академічних 
тез, хоча насправді мається на увазі цілком 
реальний мотив – прикрашання міста ілю-
мінаціями до свята (імовірно, Жовтневої 
революції – при збільшенні фрагмента з 
гірляндами в їхньому розташуванні вгаду-
ються обриси крейсера «Аврора»). Однак 
святковість «Пейзажу...» виявляється дещо 
умовною, адже як мінімум на одному з ліх-
тарів гірлянда, вочевидь, зламана, це надає 
аркушеві дещо несподіваного настрою руй-
нування та спустошеності. Навряд чи свято 
вже закінчилося – радше воно так і не роз-
почалося. Утім, немає сенсу шукати в офор-
ті «Пейзаж з гірляндами» політичні натяки.

Композиція «Перехрестя» виявляєть-
ся складнішою, її найважливіша образно- 
тематична складова – динамічний узвіз, 
який одночасно й руйнує, прориває площи-
ну графічного аркуша, й утворює умовний 
простір, сповнений глибини і таємниці. По-
при цілковиту безлюдність, будинки офор-
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та «Перехрестя» не справляють враження 
мертвої порожнечі (як, наприклад, інталіо 
«Зима»). Радше це «речі в собі», замкнені 
та самодостатні, але при цьому сповнені 
чогось захоплюючого, майже чарівного. Бу-
динки твору «Зима», попри свою сувору мо-
нументальність, не викликають нічого, окрім 
відчуття пригніченості та моторошності. 
Натомість архітектура «Перехрестя» – по-
єднання затишку та дещо банальної й на-
віть кумедної, але симпатичної романтики 
(башточки, колонки, венеціанські вікна; вер-
шиною ж, у всіх значеннях цього слова, стає 
балкончик, що «ширяє» в повітрі!). Після 
цього повернення до есхатології стає вже, 
так би мовити, психологічно неможливим. 

Так чи інакше, але на персональному 
сайті художника наступним після вищепро-
аналізованих натюрмортів значиться «Сім-
феропольський пейзаж» (1988), який уже – 
«той самий», «справжній», «класичний» Ма-
ков. Саме цей великий (58,5 × 88 см) аркуш, 
виконаний під час седнівських семінарів Ті-
берія Сільваші, приніс харківському графіку 
перший значний успіх. Починаючи саме від 
офорта «Сімферопольський пейзаж», «де 
несподівано і водночас органічно перепле-
лись біблійні та сучасні знаки-міфологеми» 
[6, с. 13], можна говорити не лише про ре-
місничу майстерність і художню доскона-
лість, але й про своєрідну «магію» графіки 
П. Макова: «Графічний аркуш із зображен-
ням фантастичних будівель, що нагадують 
чи то Вавілонську вежу, чи то печерне місто, 
своєю напруженою пульсацією світлого й 
темного, складно, “недбало” і ретельно про-
робленою поверхнею викликав асоціації й 
зі стародавніми гравюрами, і з відбитками 
знімків НЛО… Але головне – окреслював 
особливий образний світ художника, який і 
збережеться в його творчості назавжди. Тут 
у тісному, “спресованому” взаємозв’язку спі-
віснуватимуть традиції старої гравюри й но-
вітні образні конструкції, справжня культура 
ремесла й розкута, непередбачувана фан-
тазія» [5, с. 211]. 

Уже сама назва «Сімферопольський пей-
заж» є умовністю, щоб не сказати – фікцією, 
адже місцевість, де знаходиться столиця 
Автономної Республіки, є степовою і аб-
солютно пласкою. Менш конкретні, хоча й 

більш логічні варіанти назви, як от «Крим-
ський пейзаж» чи «Таврійський пейзаж», ху-
дожником, однак, відкидаються. Нагадаємо, 
Сімферополь для П. Макова – одне з міст 
дитинства, а також там він починав здобува-
ти мистецьку освіту. Інакше кажучи, якийсь 
його образ – позитивний або негативний, 
але достатньо яскравий – у майбутнього ху-
дожника не міг не скластися. Більше того, 
за бажання у фантастичній забудові графіч-
ного аркуша дійсно можна побачити дещо 
сімферопольське (утім, і загальнокримське 
також), полегшений варіант «сталінського 
ампіру» із численними башточками, колона-
ми, аркадами та альтанками. 

Порівняння з вавилонською вежею а-ля 
Пітер Брейгель Старший чи печерним міс-
том є цілком справедливими, але «Сімфе-
ропольський пейзаж» викликає також ще 
одну, можливо, цілком підсвідому (причому 
підсвідому як для глядача, так і для мист-
ця!), проте стійку алюзію. Тому що вели-
чезна пірамідоподібна споруда в результаті 
дещо загадкового (імовірно, кількома дже-
релами чи навіть кількома «сонцями»?) 
освітлення відкидає одразу дві однаково 
насичені трикутні тіні. Усе разом утворює 
геометричну фігуру, надзвичайно подібну 
до горезвісної пентаграми – п’ятикутної зір-
ки, а вже пентаграма тягне за собою без-
ліч інших спогадів і думок, як історичних, 
так і містичних. Утім, це, звичайно, лише 
суб’єктивне припущення. 

Так чи інакше, саме в офорті «Сімферо-
польський пейзаж» відбулася перша крис-
талізація своєрідної графічної мови П. Ма-
кова. Результат виявився цілком вдалим. 
Художник скористується схожою системою 
ще не раз. Образотворчим, логічним, а пев-
ною мірою навіть сюжетним продовженням 
стали триптих «Місто. Натовп» (1989), дип-
тих «Башти на пагорбах» (1991), аркуш 
«Ранок» (1991). Усі ці роботи утворюють 
досить цілісний цикл, який, власне, і визна-
чив як для мистецтвознавців, так і для гля-
дачів поняття «графіка Павла Макова» 5. Її 
найхарактерніші ознаки: великий формат, 
технічна досконалість, надзвичайно тонке, 
майже ювелірне опрацьовування поверхні, 
складна, але при цьому завжди вдало ви-
рішена композиція та «загадковий» сюжет, 
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який вимагає вже не просто розгадування 
символів і натяків, а майже медитативного 
проникнення у внутрішній, суто емоційний 
настрій твору. Зазначимо також, що у твор-
чості харківського графіка превалювали 
образи, пов’язані з містом і архітектурою. 
Пізніше з’явиться ще один образ або, кра-
ще сказати, міф – сад, а радше парк, ство-
рений та існуючий за суворо архітектурни-
ми, майже математичними законами. 

Триптих «Місто. Натовп» складається з 
аркушів «Ранок», «Вечір», «Ніч». Сама ідея 
зображення однакового пейзажу або архі-
тектурного мотиву в різний час доби, при 
різному освітленні, веде свою історію як мі-
німум від «Руанського собору» Клода Мо-
не. Звичайно, П. Маков пропонує своє, не 
живописно-колористичне, а графічно-тоно-
ве, надзвичайно елегантне, але при цьому 
й дещо іронічне рішення. 

Безумовно, триптих має найтісніші ге-
нетичні зв’язки з офортом «Сімферополь-
ський пейзаж», адже умовно-фантастична 
забудова зображеного на ньому міста де-
монструє всі ознаки того ж полегшеного, пів-
денного, кримського варіанта «сталінського 
ампіру» – колони з іонічними капітелями, 
аркади, арки тощо (при цьому ще один ар-
хітектурний елемент, також популяр ний у 
після воєнній кримській забудові – напів-
кругле вікно, розділене на кілька секторів, 
надає композиції несподіваного динамізму, 
оскільки має вигляд ще й колеса!). Виника-
ють, утім, й інші архітектурні алюзії – із ре-
альною, історичною античністю (причому 
як давньогрецькою, так і давньоримською) 
і навіть з Атлантидою, якій зазвичай та-
кож надають у різного роду реконструкціях 
більш-менш античноподібного вигляду.

Хоча друга частина назви триптиха – «На-
товп», власне натовпу, людей на вулицях та 
площах цього міста немає. «Натовп» утво-
рює сама архітектура. Вона не просто існує, 
але й по-справжньому «живе», змінюється 
і хіба тільки не рухається у створеному ху-
дожником фантастично-умовному та водно-
час надзвичайно переконливому часопрос-
торі. При цьому в офорті «Сімферополь-
ський пейзаж» це «життя» концентрується 
в загадковому пірамідоподібному архітек-
турному «мурашнику», а в триптиху «Місто. 

Натовп» воно «розповзається» в набагато 
складнішому ритмі. Проте над архітектур-
ною частиною є ще небо чи, краще сказати, 
щось незабудоване, хоча й заповнене своїм 
рухом і, як здається, своїм «життям».

Активна, щоб не сказати – агресивна, 
у своїй граничній концентрації псевдоархі-
тектура творів «Сімферопольський пейзаж» 
та «Місто. Натовп» змінюється в диптиху 
«Башти на пагорбах» 6 (романтична, на-
віть дещо «фентезійна» назва якого дещо 
несподівано асоціює також з відомою «пе-
дагогічною» повістю Антона Макаренка 
«Прапори на баштах»), якщо можна так ви-
словитися, вільним диханням. Поряд з на-
сиченою світлотіньовою розробкою та про-
робкою попередніх інталіо диптих здається 
сповненим світла та повітря, нагадуючи 
рисунок пером, причому пером найтоншим. 
Враження легкості, прозорості, майже по-
льоту підсилюється (а можливо, й визна-
чається) самою композицією – панорамною 
перспективою величезного простору, що 
складається з невисоких пагорбів, обіця-
них у назві, і затемнених ярів між ними. За-
будова цього умовного степу – знов-таки ті 
самі сімферопольські башточки, альтанки, 
аркади та колонади, іноді – маленькі, іноді – 
у кілька ярусів, що скидаються водночас і на 
Пізанську башту, і на балагани мандрівного 
цирку. Зазначимо також, що небесного про-
стору чи, краще сказати, простору неба, що 
грає таку помітну роль у триптиху «Місто. 
Натовп», у позитивному диптиху «Башти на 
пагорбах» майже зовсім немає. Воно нібито 
й вгадується десь на другому плані, але лі-
нія горизонту фактично зливається з лініями 
пагорбів і ярів. Схожу композицію має також 
аркуш «Ранок» 7 – така ж грандіозна і при 
цьому безнебесна панорама, такі ж світло 
та повітря, такі ж складно й віртуозно згру-
повані ажурні та загадкові споруди: каркасні 
башти, схожі водночас і на будівничі ліси, 
і на середньовічні будови для облоги, щільні 
групи античних колон, навіть баня з хрес-
том (сам храм, імовірно, занурився в сипучі 
піски). Власне «Ранок» – цікавий, виразний, 
технічно досконалий графічний аркуш, але 
в загальному контексті доробку П. Макова 
він виглядає дещо вторинним. Можливо, 
саме тому художник завершив (хоча й не 
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закрив остаточно!) ним тему фантастичної 
архітектури.

Крім інталіо, до архітектурних капричіо 
належать також дві пастелі – «Пейзаж» і 
«Пейзаж з вулканом». Обидві вони викона-
ні в 1989 році, тобто одночасно з офортом 
«Сімферопольський пейзаж» і триптихом 
«Місто. Натовп». 

Пастель «Пейзаж» характеризується 
досить елегантним і вишуканим колори-
том, побудованим на поєднанні вохристого 
та рожевого, з окремими вкрапленнями бі-
лого та синьо-чорного. Сам архітектурний 
мотив є традиційним для мистця – мере-
жаний, а в цьому випадку ще й трохи на-
хилений будинок-башта з численними ко-
лонами, арками та аркадами, півкруглими 
у верхній частині вікнами та шпилем, що 
увінчує всю цю абсурдну, хоча й не позбав-
лену романтичності та навіть загадковості 
конструкцію. Проте подібність цієї падаю-
чої башти до кримської радянсько-ампірної 
архітектури є безсумнівною, тим паче, що 
ця подібність маскується набагато менше, 
аніж у графіці. Твір «Пейзаж з вулканом» 
має схожий колорит (вохристо-теракото-
вий та синьо-чорний), але гарячіший, роз-
печений, що, звичайно, пояснюється са-
мим сюжетом. Утім, головним колористич-
ним – і навіть композиційним – прийомом 
цієї пастелі стає сліпучо-білий розрив, що 
перетинає по діагоналі небо, знаменуючи 
катастрофу майже всесвітнього масштабу. 
Біла блискавка цього розриву абсолютно 
затьмарює досить скромні архітектурні де-
талі – дві конструкції з колон та смугастих 
арочок, які демонструють хіба що беззахис-
ну тендітність. Есхатологічна тематика пас-
телі «Пейзаж з вулканом» дещо несподіва-
но зближує її з інталіо «Зима» – ті ж залиш-
ки цивілізації, причому їхня покинутість, 
причин якої ми не знаємо, сприймається як 
свідчення загибелі всього людства. Однак 
пастель справляє (завдяки красі колориту 
та ефектності розриву) все ж таки м’якше, 
якщо можна так висловитися, естетичніше 
враження. Невідоме місто, поглинене ла-
вовими потоками, відсувається в часі на 
тисячі років назад, стаючи вже не покину-
тим або загиблим, а лише загубленим, тоб-
то скоріше археологічним, аніж гостроакту-

альним психологічним феноменом. І якщо 
«Зима» лякала та хвилювала, «Пейзаж з 
вулканом» лише зацікавлює.

П. Маков досить рідко доповнює свої 
композиції персонажами (фактично вони 
є лише в інталіо «Ранок у місті»). Проте в 
1989 році художник тричі, у різних техніках, 
відтворює один і той самий мотив, який 
називає «люди за столом». Сюжет перед-
бачає величезну змістову амплітуду – від 
звичайної побутової ситуації до «Таємної 
вечері». Утім, варіант П. Макова здається 
певним компромісом – побутова, навіть ні-
бито сімейна сцена, але підкреслено мону-
ментальна (у тому числі й суто за розміра-
ми) 8 та сповнена певної таємниці.

Сцени не повторюють одна одну – пер-
сонажі в кожній з композицій згруповані 
по-різному, більше того, їх різна кількість. 
Малюнок «Люди за столом. І» справляє 
враження легкого, невимушеного, навіть 
дещо грайливого начерку, хоча акценти зо-
лотою фарбою свідчать про продуманість 
і завершеність твору. За столом тут зібра-
лося сім персонажів, ще двоє – поряд. Гра-
ничний лаконізм та умовність зображення 
не завадили появі «характерних деталей», 
якщо й не портретних, то конкретних і не-
повторних – зібране у вузол волосся жінки, 
яка, треба розуміти, головує на зібранні, ку-
черява шевелюра й борідка чоловіка, який 
сидить на протилежному кінці столу, плі-
шина чоловіка ліворуч він нього, пишна за-
чіска жінки праворуч, високий «шиньйон» 
героїні, яка стоїть тощо. Дія відбувається 
у величезному приміщенні, справжній залі 
(якщо арочки праворуч – це дійсно двері). 
Що це – сімейний обід родичів, які при-
йшли в гості до улюбленої бабусі, розподіл 
спадщини або, наприклад, засідання інсти-
тутської кафедри? Проте жодних підказок 
художник не дає.

«Люди за столом. ІІ» – такий собі спогад 
про Рембрандта (адже, згідно з досліджен-
нями, композиція його твору «Заколот бата-
вів», від якого збереглася лише централь-
на частина, спочатку виглядала приблизно 
так само!). На відміну від оксамитових барв 
пастелі, олійні фарби створюють враження 
складного світлотіньового мерехтіння, при-
чому загальний золотаво-брунатний (знов-
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таки рембрандтівський!) тон не заважає 
яскравим вкрапленням інших кольорів – 
червоного, рожевого, зеленкуватого. 

Замість дев’яти «гротескно-упізнава-
них» персонажів рисунку «Люди за сто-
лом. І», на олійному варіанті зображено 
лише п’ятьох – жінок у довгих сукнях, які 
розмістилися в кріслах навколо столу під 
дещо фантастичною люстрою або лампою 
(виникає враження, що вона «виростає» із 
середини столу!). Простір навколо них ви-
значений досить чітко та конкретно – це 
досить велика і надзвичайно висока напів-
темна кімната з дверима праворуч. 

Персонажі малюнка «Люди за столом. І» 
жваво спілкувалися і навіть, як здається, 
сперечалися. У другому варіанті триває 
дещо неспокійна та загадкова тиша, яку 
можна трактувати по-різному, залежно від 
настроїв і смаків глядача, – як затишну, як 
напружену, як таку, що настає вслід за важ-
ливим повідомленням (яке, імовірно, зро-
била героїня в червоній сукні, що сидить на 
певній відстані від столу, але, безсумнівно, 
головує – подібно до «бабусі» в першому 
варіанті). У ледве помітних рухах героїнь 
можна добачити й певну реакцію. Проте 
сюжет (якщо він є) знов-таки залишається 
невідомим і неважливим. 

Інталіо «Люди за столом. ІІІ» стало під-
сумком цього своєрідного міні-циклу не ли-
ше тому, що художник втілив цікавий для 
себе мотив за допомогою своєї головної 
техніки. У новій композиції застольна тема-
тика дещо парадоксально об’єдналася із 
архітектурною! Тобто аркуш «Люди за сто-
лом. ІІІ» виявляється генетично пов’язаним, 
можливо, не так з попередніми двома тво-
рами «Люди за столом», як з диптихом «Ба-
шти на пагорбах» або аркушем «Ранок». 

Простір у роботі «Люди за столом. ІІІ» – 
той самий традиційний для графіки П. Ма-
кова нескінченний таврійський степ, у яко-
му знов-таки виникають таємничі (можливо, 
й напівзруйновані) псевдоантичні споруди 
з аркадами та колонадами. На їхньому 
тлі за столом зібралося п’ять персонажів; 
ще один (одна?), шостий (шоста?), чи то зі 
стравою, чи то з промовою стоїть поряд. 
Від гротескової портретності малюнка та 
різнокольорових шат олійної композиції не  

залишилося майже нічого – напівприхова-
ними є навіть стать і вік персонажів (особ-
ливо тих, що сидять), а тим більше їхня  
зовнішність. При цьому перенесена на при-
роду подія втратила будь-яку буденну жан-
ровість і перетворилася на значуще, май-
же ритуальне дійство, дуже просте, дуже 
важливе й дещо абсурдне. Однак кількість 
персонажів не дозволяє побачити в інта-
ліо «Люди за столом. ІІІ» варіацію на тему 
містичної трапези, аж до частування трьох 
загадкових мандрівників під дубом Мамв-
рійським чи навіть «Таємної вечері». 

У тому ж році, що і «Люди за столом. І» 
(а також, нагадаємо, «Місто. Натовп» і пас-
тельні пейзажі, а якщо вірити персонально-
му сайту П. Макова, то і «Сімферопольський 
пейзаж»), була створена ще одна пастель, 
теж «із персонажами», – «Зустріч». Досить 
велика за розміром (80 × 100 см), вишукано-
красива за колоритом, сірувато-бузковим, 
з окремими вкрапленнями лимонно-жовтого 
та рожево-вохристого, вона розповідає ніби-
то й зовсім іншу історію, але має численні та 
безсумнівні внутрішні зв’язки з попереднім 
«сюжетом», хоча зв’язки ці радше відчува-
ються, аніж вгадуються або демонструють-
ся. Так чи інакше, один з двох персонажів 
пастелі «Зустріч» – одягнута в довгу сукню, 
скажімо так, постать у кріслі, що надзвичай-
но подібна до жінки в червоному на картині 
«Люди за столом. ІІ». Водночас другий пер-
сонаж – власне той, хто прийшов, – зали-
шається абсолютною «річчю в собі». Навіть 
стать його можна визначити (за одягом) ли-
ше з численними припущеннями. 

Проста, ясна й гармонійна композиція 
твору «Зустріч» приховує, однак, величез-
ну внутрішню напругу. Безсумнівно, перед 
глядачем розгортається не просто подія, 
а справжня драма, надзвичайно важлива 
для обох її учасників. Подробиці сюжету 
залишаються, проте, невідомими: жінка в 
кріслі покликала другого персонажа, і він 
нарешті прийшов, або навпаки – візит був 
його ініціативою та став (чи не став?) не-
сподіванкою для героїні, або вона уже не 
здатна зрозуміти, що сталося. Утім, як і в 
триптиху «Люди за столом», усі ці нескін-
ченні варіанти можливих історій виявля-
ються, урешті-решт, непотрібними. До ре-

IM
FEтишну, як 

IM
FEтишну, як 

напружену, як таку, що настає вслід за важ-

IM
FEнапружену, як таку, що настає вслід за важ-

ливим повідомленням (яке, імовірно, зро-

IM
FEливим повідомленням (яке, імовірно, зро-

била героїня в червоній сукні, що сидить на 

IM
FEбила героїня в червоній сукні, що сидить на 

певній відстані від столу, але, безсумнівно, 

IM
FE

певній відстані від столу, але, безсумнівно, 
до «бабусі» в першому 

IM
FE

до «бабусі» в першому 
помітних рухах героїнь 

IM
FE

помітних рухах героїнь 
можна добачити й певну реакцію. Проте 

IM
FE

можна добачити й певну реакцію. Проте 
є) знов-таки 

IM
FE

є) знов-таки залишається 

IM
FE

залишається 
невідомим і неважливим. IM

FE
невідомим і неважливим. 

Інталіо «Люди за столом.IM
FE

Інталіо «Люди за столом. ІІІ» сталIM
FE

ІІІ» стало підIM
FE

о під
сумком цього своєрідного міні-циклу не лиIM

FE
сумком цього своєрідного міні-циклу не ли
ше тому, що художник втілив цікавий для IM

FE
ше тому, що художник втілив цікавий для 
себе мотив за допомогою своєї головної IM

FE
себе мотив за допомогою своєї головної 

позиції застольна темаIM
FE

позиції застольна тема
тика дещо парадоксально об’єдналася із IM

FE
тика дещо парадоксально об’єдналася із 

ж, нагадаємо, «Місто. Натовп» і пас

IM
FE

ж, нагадаємо, «Місто. Натовп» і пас
тельні пейзажі, а

IM
FE

тельні пейзажі, а
му сайту П.

IM
FEму сайту П. Маков

IM
FEМаков

пейзаж»), була створена ще одна пастель, 

IM
FEпейзаж»), була створена ще одна пастель, 

теж «із персонажами»,

IM
FEтеж «із персонажами»,

велика за розміром (80

IM
FEвелика за розміром (80

красива за колоритом, сірувато-бузковим, 

IM
FEкрасива за колоритом, сірувато-бузковим, 

з

IM
FEз окремими 

IM
FEокремими вкрапленнями лимонно-жовтого 

IM
FEвкрапленнями лимонно-жовтого 

та рожево-вохристого, вона розповідає ніби

IM
FEта рожево-вохристого, вона розповідає ніби

то й зовсім іншу історію, але має численні та 

IM
FE

то й зовсім іншу історію, але має численні та 
безсумнівні внутрішні зв’язки з попереднім 

IM
FE

безсумнівні внутрішні зв’язки з попереднім 
«сюжетом», хоча зв’язки ці радше відчува

IM
FE

«сюжетом», хоча зв’язки ці радше відчува
ються, аніж вгадуються або демонструють

IM
FE

ються, аніж вгадуються або демонструють
ся. Так чи інакше, один з двох персонажів 

IM
FE

ся. Так чи інакше, один з двох персонажів 

www.etnolog.org.ua



98

ІСТОРІЯ

чі, на картині «Зустріч» зображено досить 
дивний простір, де співіснують дерево (ма-
ленька тополя за кріслом героїні) та архі-
тектурні арочки на нібито стіні, що обмежує 
другий план. Можливо, ідеться про реаль-
ний внутрішній дворик, такий собі атріум-
патіо, а можливо, – про мерехтливе, неви-
значене потойбіччя – сон, видіння, інший 
світ (тоді все стає зрозуміло – Він, нарешті, 
прийшов туди, де на нього чекала Вона). 

У 1991 році П. Маков уперше звернувся 
до авторських книг, а пізніше й до концеп-
туальних проектів-перформансів. Саме ці 
останні роботи можна вважати найважли-
вішими в доробку митця, який отримав у 
2018 році Національну премію України іме-
ні Тараса Шевченка. Проте творчість хар-
ківського художника – явище хоча і ємне, 
але надзвичайно цілісне, а теперішні про-
екти є логічним продовженням його ранніх 
пастелей та інталіо. 

Примітки
1 Сам Павло Маков, міркуючи про свій перехід від 

живопису до графіки, казав: «У живопису я маю або 
закінчити картину, або, якщо мене щось не влашто-
вує, почати з нуля, з білого полотна. А тут – як сліди 
на снігу. Можна озирнутися й роздивитись подоланий 
шлях, і це подолане залишається з тобою. А худож-
ник може зібрати у своїх роботах усі сліди того, що з 
ним відбулося» [5, с. 210]. 

2 Згадується, наприклад, «Хоку, побачене уві сні» 
Дмитра Пена: «Во мне вырастает дерево. Ему тес-
но – мне больно, И кто-то из нас умрет». Зазначи-
мо також, що нібито близький, але зовсім по-іншому 
розроблений сюжет мав цикл А. Чебикіна «Перехо-
жі» (1987 р., диптих «Зрубали дерево»). 

3 «Я почуваюся ніби у квартирі далекого родича, 
де все її начиння мені залишено у спадщину. І от я 
читаю старі листи, розбираю старі речі, складаю їх 
по ящиках і на кожен ліплю етикетку, щоб відвезти 
додому. Я навіть не знаю, чи воно мені коли справ-
ді знадобиться. Але для мене все це дуже важливо 
і необхідно» [5, с. 218]. Сказані набагато пізніше і з 
приводу зовсім інших творів – «авторських книг» – ці 
слова П. Макова, однак, пояснюють дещо й у цьому 
ранньому диптиху. 

4 «Чи повірять, що бувають такі будинки? Ні, ска-
жуть, я спотворюю дійсність. Та цього разу це правда, 
нічого не випущено, нічого, звичайно ж, і не додано. 
Та й звідки мені було це взяти? Відомо, що я бідний. 
Відомо. Будинки? Але, якщо бути точним, то були бу-
динки, яких уже не було. Будинки, дощенту знесені. 
Те, що було – інші будинки, що стояли поряд, висо-
кі сусідні будинки. Вочевидь, вони могли завалитися, 
відколи поряд усе позабирали. Бо між звалищем буді-

вельного сміття й оголеною стіною нашвидкуруч зби-
ли ціле риштування з довгих просмолених балок. Не 
знаю, чи я вже казав, що маю на увазі саме цю стіну. 
Та вона була, так би мовити, не першою стіною існу-
ючих будинків (як треба було сподіватися), а остан-
ньою – колишніх. Видно було її внутрішній бік. На 
різних поверхах виднілися стіни кімнат, на яких ще ви-
сіли шпалери, там і сям залишки підлоги чи перекрит-
тя. Коло кімнатних стін на всю довжину муру ще за-
лишалося якесь брудно-біле приміщення, і крізь нього 
невимовно огидними, по-хробачиному вкрадливими, 
мало не травними рухами повз відкритий, вкритий 
плямами іржі жолоб стічної труби. Від шляхів, якими 
проходив освітлювальний газ, на краях стелі позали-
шалися сірі, запорошені сліди, вони петляли то туди, 
то сюди, геть несподівано вбігали в кольорову стіну 
і якусь діру, вирвану чорно й безжально грубо. Утім, 
найнезабутнішими були все ж самі стіни. В’язке життя 
цих кімнат не дало себе розчавити. Воно ще було тут, 
воно чіплялося за вцілілі цвяхи, повисало на вузьких, 
завширшки з долоню, рештках підлоги, сповзалося на 
основах кутів, де ще залишалася дрібка внутрішнього 
приміщення. Його можна було розгледіти у фарбі, яку 
воно поволі, рік за роком змінювало: блакитне на пліс-
няво-зелене, зелене на сіре, а жовте на старе, засто-
яне підогнило-біле. Але було воно і на свіжіших міс-
цях – за дзеркалами, картинами та шафами; бо воно 
залишило їхні обриси й прибрало їх, і воно було та-
кож разом з павуками й порохами на цих прихованих 
місцях, що лежали тепер оголені. Воно було в кожній 
облізлій смужці, у вогких пухирях на нижньому краю 
шпалер, воно теліпалося в обдертих клаптях і потіло з 
гидотних застарілих плям. І з цих стін, що були колись 
голубими, зеленими та жовтими, обрамлених слідами 
від проломів у знесених переділках, виступало повіт-
ря цих життів, чіпке, в’язке, затхле повітря, яке жоден 
вітер не годен був розігнати. В ньому зависли обіди, 
і хвороби, і видихи, і багаторічний дим, і піт, що виді-
ляється з-під пахв, обтяжуючи одяг, і гнилизна з ро-
тів, і сопух зіпрілих ніг. У ньому стояли гострота сечі, 
і чад кіптяви, і сірі випари картоплі, і тяжкий, гладкий 
сморід згірклого смальцю. Солодкий, тягучий запах 
занедбаних немовлят був там, і запах дитячого стра-
ху, коли діти йдуть до школи, і задушливість з ліжок 
хлопців у дозріванні. І багато ще всього додавалося 
знизу, з провалля завулку, зануреного в морок, а ще 
інше просочувалося згори разом із дощем, нечистим 
над містами. А ще щось занесли слабкі, приборкані 
домашні вітри, які завжди засідають в одній вулиці, 
і було там іще багато чого, невідомого походження. 
Я ж казав, що всі стіни, крім останньої, збурили? Отож, 
я весь час говорю про саме цю стіну. Хтось скаже, що 
я довго стояв перед нею; та я ладен заприсягтися, що 
кинувся бігти, тільки-но впізнав цю стіну. Бо жахіття 
саме в тому, що я її впізнав. Я впізнав тут усе це, тим-
то воно так запросто входить у мене: в мені воно у 
себе вдома» [3, с. 59–61]. 

5 У 1990 р. П. Маков отримав Гран-прі на І Все-
союзному бієнале графіки в Калінінграді (Росія), 
у 1994 р. – Гран-прі Міжнародної виставки графіки і 
плаката «4 блок» (Харків), у 1997 р. – Першу премію 
на Національному трієнале графіки (Київ). У присвя-
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ченій трієнале статті в журналі «Образотворче мис-
тецтво» І. Волощук писав: «Харківський художник 
Павло Маков, який отримав першу премію трієна-
ле, – мистець зі своїм особливим почерком у мисте-
цтві, творчість якого потребує серйозних роздумів і 
розмов. Чудове володіння офортною технікою допо-
магає йому відтворювати складний світ незвичайних 
композицій, що не є надуманими, а органічно втілює 
авторський досвід спілкування з дійсністю (“Місце”)» 
[1, с. 25]. Роботи під назвою «Місце» у П. Макова 
немає, імовірно, йдеться про його триптих «Місто. 
Натовп». Цікаво, що в наступному Національному 
трієнале графіки художник участі не взяв, що дещо 
іронічно прокоментувала у своїй підсумковій статті 
куратор цього проекту О. Лагутенко: «Такий майстер 

концептуальних персональних експозицій, як Павло 
Маков, взагалі не взяв участі в трієнале, ймовірно, 
цілком усвідомлено, оскільки він прораховує кожний 
свій крок, а на минулій графічній трієнале у нього 
була перша премія» [2, с. 47]. 

6 Аркуші диптиха «Башти на пагорбах» мають такі 
розміри: 55,5 × 90 см (І), 62 × 90 см (ІІ). 

7 Розміри аркуша «Ранок» на персональному сай-
ті художника не вказані, але навряд чи вони менші за 
вищенаведені. 

8 Композиція «Люди за столом. ІІ» має розміри 
повноцінної картини – 61,5 × 107,5 см, інталіо «Люди 
за столом. ІІІ» – 63 × 83 см. Розміри малюнка «Люди 
за столом. І» на персональному сайті П. Макова не 
вказані. 

SUMMARY

Pavlo Mykolayovych Makov is a leading modern Ukrainian graphic artist, a laureate of nu-
merous artistic prizes (including the Taras Shevchenko National Prize of Ukraine (2018)), a 
corresponding member of the Academy of Arts of Ukraine, a Member of the Royal Society of 
Painters and Graphic Artists of Great Britain. In the early 1990s, the Kharkiv artist approached 
to creating auctorial books, with each of which being a realization of the author’s conceptual 
plot. Pavlo Makov’s exhibitions constitute all-in-one projects subjected to not only an artistic 
but also a philosophic idea.
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Nevertheless, Pavlo Makov started his activities with the conventional graphic arts. The 
article analyses his early works: etchings, linocuts, and crayons. Urban Morning (1981) full 
of complicated metaphoric images features Surrealism. However, the artist soon got rid of 
exceeding and ostentatious complicacy. With the help of minimal means, he reached to his 
maximum expressiveness, even a dramatic effect, in the sheets of paper Winter (1982), A 
Lasses’ Room; A Lads’ Room (both – in 1983), Holiday; Beside a Bed (both – in 1983), Noc-
turnal Still Life (1984), crayons Meeting; Landscape; A Landscape with Volcano (all – in 1989), 
three versions of the composition People at Table (1989–1990). In the 1980s, Pavlo Makov 
has definitively formed his race, with the following features: oversize, technique perfection, 
immensely delicate surface treatment, complicated yet invariably successfully extricated com-
position, and, after all, a topic based on architectural imagination and requiring for not only 
ordinarily unriddling of symbols and allusions but also almost meditative entry to a solely emo-
tional sentiment of a text (A Landscape with Garlands (1987), Crossroads; A Landscape in 
Simferopol (both – in 1988), triptych A City. A Crowd (1989), diptych Towers on Hills; Morning 
(all – in 1991)).

Early graphic works allows having a look at the artist’s laboratory, diligently studying his 
creative development, and above all – better and thoroughly comprehending themes and im-
ages of his actual projects.

Keywords: Pavlo Makov, 1980s–1990s Ukrainian graphic arts, easel drawings, etching, 
linocut, crayon.
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