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Шановні
керівники, наукові працівники та співробітники

Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького!

Високоповажні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції!

Від імені колективу Сумського державного університету вітаю вас зі зна-
чущою подією в культурному, науковому, просвітницькому й соціальному 
житті області – 100-річчям від часу створення в Сумах округового музею!

Почавши діяльність насамперед як установа, покликана зберегти від руй-
нування мистецькі шедеври національного та світового гатунку, Музей прой-
шов шлях до закладу науки, культури, просвітництва, ставши унікальною 
інституцією, із якою ідентифікують наше місто. Для кожного сумчанина й 
допитливого тутешнього гостя відвідання музею є своєрідним тестом на іден-
тифікацію себе як особистості інтелігентної, освіченої, висококультурної. 
Така місія Музею є визнанням планомірної професійної роботи, що триває 
ціле століття.

Змінювалися керівники та співробітники, політичні й ідеологічні орієн-
тири, державні устрої, а ви міцно тримаєте марку закладу, в якому, один раз 
оселившись, мистецтво активно розвивається та підноситься. Розумію: ваша 
праця нелегка, але водночас вона високоінтелектуальна та неабияк затребу-
вана в суспільстві.

Саме почесна місія виховання, інтелектуального й культурного розвитку,  
передусім молодого покоління, зумовлює шанобливе ставлення до Музею,  
налаштовує Сумський державний університет до плідної та різнопланової 
співпраці.

Музейно-галерейний
простір СумДУ
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Безпосередньо за підтримки та допомоги Музею, за активної консультаційної 
участі співробітників у СумДУ успішно функціонують Галерея мистецтв «Акаде-
мічна», Галерея актуального мистецтва «АкадемАРТ», виставкова зала літератур-
ної вітальні. І саме завдяки співпраці з вами вони стали осередками культурно-ма-
сового життя міста.

Місцями проведення значущих просвітницьких заходів обласного, державного 
й міжнародного рівнів є Конгрес-центр і Культурно-мистецький центр.

Загалом культурно-просвітницька діяльність університету посідає істотне міс-
це серед різноманітних форм взаємодії СумДУ з містом та областю. І однією зі зна-
кових є музейна справа. Наші Музей історико-краєзнавчих досліджень, Музей 
комп’ютерної техніки, Музей розвитку банківської справи на Сумщині та історії 
грошей, Музей анатомії завжди відкриті для школярів, студентів, науковців, усіх 
відвідувачів, які беруть участь у численних конференціях, турнірах, спортивних 
змаганнях різного спрямування й масштабу, що їх проводить СумДУ.

Розвиваючись більше ніж 25 років у статусі класичного університету, наш за-
клад вищої освіти став місцем, у якому підготовка фахівців спирається на глибоку 
фундаментальність і водночас практичну орієнтованість; місцем із пріоритетом 
наукової та міжнародної діяльності, що базуються на потужній інноваційній інф-
раструктурі; місцем, у якому головними є Освіта, Наука, Культура.

Бажаю Сумському обласному художньому музею імені Никанора Онацького 
оптимістично сприймати своє друге століття: постійно поповнювати фонди нови-
ми шедеврами, втілювати інноваційні проєкти й цікаві ідеї, поглиблювати мисте-
цтвознавчі здобутки, радіти безмежній кількості відвідувачів.

Наука й культура в нашому місті живуть і працюють на загальний розвиток. І 
нехай так буде завжди!

Анатолій ВАСИЛЬЄВ,
Почесний ректор
Сумського державного університету,
голова Вченої ради,
Почесний громадянин міста Суми
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Никанор Онацький, 1927 р.

Cумський обласний художній музей
ім. Никанора Онацького

СТОРІНКАМИ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ

Так моря послухай, на бурю дивися
І в них наберися відваги і сили,
І так ти відважно за щастя борися,
Борись без упину, борись до могили. (1908 р.)

Н. Х. Онацький

Боровся без упину, до кінця Велет музейної справи Никанор Харитонович 
Онацький (1875 – 1937). За правду, за світлу долю України! Ціною життя ми-
тець зумів уквітчати мистецтво свободою, яка була завжди такою близькою та, 
водночас, такою недосяжною. Ним керувала ідея, що породжувала силу підій-
матися сходами буремного існування в часи заборони й наклепів. Свята воля 

стала для Никанора Хари-
тоновича гіркою, як полин, 
але виявилася солодкою 
для майбутнього мисте-
цтва, виплеканого митцем 
і збереженого в усій пер-
винності. Його головним 
надбанням є Сумський ху-
дожній музей, історія ство-
рення якого зберігає велику 
кількість фактів. 

Живописець, поет, дра-
матург, археолог, педагог, 
мистецтвознавець, актив-
ний громадський діяч, 
краєзнавець, фундатор 
Сумського художньо-іс-
торичного музею Никанор 
Харитонович Онацький.

Своєю появою та якіс-
тю мистецького зібрання 
Сумський художній музей 
має завдячувати двом осо-
бистостям – Никанору Она-

цькому й Оскару Гансену, імена яких із кінця 1930-х рр. потрапили під за-
борону на довгі часи. 

Відомий на початку ХХ століття промисловець, меценат і колекціонер 
Оскар Гансен (1881 – 1964), який ще в 1914 р. відкрив приватний мистець-
кий музей у своїй київській квартирі, мав тісні родинні зв’язки із Сумами. 
Тож не випадково, що кращу частину його відомого мистецького зібрання в 
часи лихоліття переправлено в 1918 р. з Києва до Сум на зберігання матері – 
Олени Августівни Сумовської – мешкала в центрі міста у розкішному маєтку 
на Петропавлівській вулиці (зберігся донині).

У зібранні приватного мистецького музею Оскара Гансена були: картини, 
гравюри, мармур, порцеляна, фаянс, бронза, скло, метал вітчизняного та за-
рубіжного виробництв, альбоми, книги, меблі, тканини, козацькі старожит-
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Оскар Гансен, 1914

Садиба Олени Сумовської

Київ. Музей О. Гансена, 1910-і рр.
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ності (зброя, килими, пояси, гутне скло, ін.) – усього понад 5 тисяч одиниць 
збереження. 

У 1919 р. на попередження з Києва про те, що експонати з київського му-
зею Гансена націоналізовано в складі 3-го Державного Київського музею, 
Сумські органи влади прийняли Рішення про організацію художньо-істо-
ричного музею у приватному будинку О. Сумовської. У 1920-ті рр. сумська 
частина зібрання лягла в основу Сумського окружного художньо-історичного 
музею. 

1 березня 1920 р. Н. Онацького призначено директором Сумського худож-
ньо-історичного музею. До початку заснування закладу Никанором Харито-
новичем, вчителем П. П. Бессоновим та головою округової ради профспілок 
В. М. Рибальченко до державної скарбниці зібрали 2600 цінних творів мис-
тецтва, що перебували в «Палаці праці» (до того – «Громадське зібрання», 
наразі – Сумська обласна філармонія). Одночасно Никанор Харитонович став 
завідувачем секцією образотворчих мистецтв при Наросвіті. 

У жовтні 1921р. колекцію О. Гансена передано до фондів закладу, після 
чого стало можливим створення експозицій, офіційне відкриття музею від-
булося через рік у приміщеннях «Сполученого банку» по вулиці Шевченка 
(до того – Соборна). 

Структуру і склад першої музейної експозиції Н. Онацький докладно ви-
світлив у місцевих ЗМІ (Меморіальний фонд музею). Із самого початку в осно-
ву експозиції було закладено класичний для художнього музею принцип по-
будови – за хронологією розвитку мистецтва.

1922 р. – відкрито першу музейну експозицію, основу якої склала врято-
вана мистецька колекція О.-Г. Гансена (понад 5.500 предметів старовини). З 

Акт про облік колекції О. Гансена
в м. Суми, 1919 р.

Справа про передачу націоналізованого 
музею О. Гансена, 1919 р.
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Телеграма про охорону колекції О. Гансена в 
садибі О. Сумовської, 1919 р. 

Доповідь Комісії щодо упорядкування в м. Суми 
художньо-історичного музею, 1919 р. 

Наказ Наросвіти про призначення з 1-го березня 
1920 р. Н. Онацького на посаду завідувача 
секцією образотворчих мистецтв

Посвідчення Н. Онацького щодо розвантаження складу будинку 
Сумовської, 1920 р.

початку організації музею його соратниками були архітектор-художник П.І. Пе-
лешук (1906-1949) та науковець з Харкова Н.Л. Столбіна (1885-після 1950).

Н. Онацький був у постійних пошуках нових мистецьких скарбів. За доручен-
ням Археологічного комітету виїжджає в різні міста й райони краю зі студентами, 
музейниками на розкопки старих поселень і панських садиб.

1927 р. – завершено створення музею, сформовано його експозицію, яка нара-
ховувала понад 10 тис. творів, розташовувалася в 23 залах «Сполученого банку». 
Обладнано приміщення для наукової обробки експонатів, збереження фондів, ор-
ганізації музейних виставок і культурно-масових заходів. Цього ж року вийшла 
друком перша книжка з історії Сумського музею: Н. Онацький «Сім років існу-
вання Сумського музею» – перше архівне джерело про часи становлення закладу.
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1928 р. при музеї під керівництвом Н. Онацького почала діяти перша в 
Сумах художня студія.

Початок тридцятих років – період остракізму, інтенсивного нищення 
Української культури. Розпочалися погроми національної інтелігенції. 

Посвідчення про мистецький профіль музею, 1921 р.

Співробітники художньо-історичного музею: у центрі – Н. Онацький, праворуч – Н. Столбіна 
та П.  Пелешук, 1927 р.
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Н. Онацький «Сім років існування Сумського 
музею», 1927 р. 

Н. Онацький у пошуковій експедиції, 1925 р.

Довідка про те, що Н. Онацький дійсно 
був директором Сумського художньо-
історичного музею з 1 березня 1920р. до 1 
січня 1932 р.
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1931 р. – Н. Онацький друкує ґрунтовні на-
укові дослідження музейних фондів: «Укра-
їнське гутницьке шкло», «Межигірський фа-
янс», «Українська порцеляна», «Чужоземна 
порцеляна».

Із 1925 до 1931 рр. ситуація навколо першо-
го директора музею ставала дедалі драматичні-
шою, у результаті чого Никанор Харитонович 
змушений був звільнитися «за власним бажан-
ням» 1 січня 1932 р. Зібрання почало поступо-
во розпорошуватися через зміну профілю за-
кладу. 

1932 р. до Харківського музею передано 122 
твори з колекції Оскара Гансена, із них 92 зни-
щено під час ІІ Світової війни.

1936 р. із Української картинної галереї 
(місто Харків) надійшло понад 60 творів ху-
дожників ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

1937 р. урядовою постановою надається 
Сумському музею профіль «художній» із підпо-
рядкуванням Управлінню у справах мистецтв. 
На посаду директора призначено О.І.Маршалу-
Чаловську.

1937–1939 рр. до фондів Сумського худож-
нього музею надходять твори західноєвропей-
ського, російського живопису з Ермітажу, 
Київського музею західного та східного мис-
тецтва, Музею образотворчих мистецтв ім. 
О.С.Пушкіна, Третьяковської галереї тощо. 
1939 р. Сумський художній музей став облас-
ним. 

1939 р. – із родинного архіву Чехових, від 
Марії Павлівни, до музею надійшло дванад-
цять графічних творів й автентичні документи 
Миколи Чехова, який у 1888-89 відвідував са-
дибу Линтварьових, похований влітку 1889р. 
у Сумах, на Лучанському кладовищі. Під час 
Другої світової війни всі ці документи були 
врятовані, зберігалися разом із зібранням му-
зею в Новосибірську. Згодом дар передано до 
майбутнього Будинку-музею А.П. Чехова, на-
передодні столітнього ювілею письменника в 
1960 р. 

За період Другої Світової війни Сумський 
обласний художній музей зазнав певних втрат. 

Н. Онацький «Українська порцеляна», 1931 р.

Н. Онацький «Українське гутницьке шкло», 1931 р.

Н. Онацький «Межигірський фаянс», 1931 р.

Н. Столбіна «Чужоземна порцеляна», 1931 р.
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Документ про зведення музейних видатків 
із зазначенням художнього профілю, де 
1937 р. до Управління мистецтв, серед 
інших, передано Сумський і Лебединський 
художні музеї

Список існуючих музеїв в Україні на 1939 рік, їх профіль 
і місцеперебування. Серед них – Сумський обласний 
художній музей, 1939 р.

О. І. Маршала-Чаловська (сидить у центрі) зі співробітниками музею. 1956 р.
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У 1941 р., завдяки зусиллям 
директора О.І. Маршали-Ча-
ловської, евакуйовано основну 
частину зібрання – спочатку 
до міста Горького, потім – до 
Новосибірську, де зберігалася 
в оперному театрі разом із тво-
рами Третьяковської галереї 
та іншими музейними колек-
ціями під наглядом реставра-
торів і мистецтвознавців. В 
евакуації разом із колекцією 
музею перебувала й О.І. Мар-
шала-Чаловська.

У період окупації міста до 
будівлі музею потрапила бом-
ба, що знищила частину за-
лишених творів мистецтва, 
насамперед – художні меблі 
та бібліотеку. Однак в іншому 

приміщенні, під контролем му-
зейних співробітників, діяли 
виставки місцевих художників. 

За документальним сві дченням 1944 р. війною нанесено збитків музею на 
суму – шість з половиною мільйонів крб.

У листопаді 1944 р. вийшла постанова Раднаркому УРСУ «Про поновлен-
ня роботи Державного художнього музею в м. Сумах», де «виконком Сум-
ської обласної Ради» зобов’язали надати приміщення. 

6 лютого 1946 р. Сумський обласний художній музей відновлює свою ро-
боту в місті над Пслом. Основний фонд складав понад 5 тис. експонатів. За 
підсумками піврічної роботи, лише Сумський та Одеський музеї, серед му-

зейних закладів 
р е с п у б л і к а н -
ського підпоряд-
кування, за На-
казом Комітету 
в справах мис-
тецтв, отримали 
подяки. 

Із 1946 до се-
редини 1970-х 
рр. експозиції 
працювали в 
десятьох залах 
обласної філар-
монії. Музей у 
повоєнний пе-
ріод і до 1960-х 
років, як й інші 
художні закла-
ди країни, пере-

Документ про передачу архівних матеріалів
М. Чехова до Сумського обласного художнього музею, 
1939 р.

Зруйнована гітлерівцями будівля Сумського обласного художнього 
музею, 1943 р. 
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Довідка про створення комісії щодо визначення збитків, нанесених у 1941 р. фашистськими 
загарбниками Сумському обласному художньому музею, 1946 р.
Постанова про реевакуацію картинних фондів художніх музеїв України, 1944 р.
Постанова про поновлення роботи Державного художнього музею в м. Суми, 1944 р.
Документ про видачу Сумським художнім музеєм експонатів у постійне користування до інших 
закладів країни за 1946 – 1959 рр.



19
ЗБІРН

И
К

 Н
А

УК
О

В
И

Х П
РА

Ц
Ь ЗА

 М
А

ТЕРІА
Л

А
М

И
 В

СЕУК
РА

ЇН
СЬК

О
Ї Н

А
УК

О
В

О
Ї К

О
Н

Ф
ЕРЕН

Ц
ІЇ

живав часи становлення. Кін. 
1940 – сер. 1950 рр., за нака-
зами Міністерства культури 
УРСР, до інших закладів музей 
передав понад 600 предметів 
основного фонду.

У 1946, 1948, 1949, 1951 рр. 
за наказом Комітету у справах 
мистецтв до Сумського худож-
нього музею надійшли твори 
українських і західноєвропей-
ських художників. Відповідно 
до діяльності державної про-
грами з підтримки музеїв, пер-
ші роботи українських радян-
ських художників надійшли з 
VІІІ Республіканської вистав-
ки, передані з комітету у спра-
вах Мистецтв при РНК УРСР 
у березні 1946 р. Це двадцять 
вісім творів живопису, графіки 
відомих митців: Чемісова, Ма-
настирського, Агніт-Следзев-

ського, Шишка, Отрощенка, Безуглого й ін. 
 У 1950-ті рр. музей брав активну участь у виставках-презентаціях, при-

свячених ювілеям художників, письменників, історичним подіям. Картини 
І. Левітана, О. Саврасова, М. Бялиницького-Бірулі, М. Пимоненка, П. Лев-
ченка, С. Васильківського, С. Колесникова, Г. Глюка з експозиції музею ви-
ставлялись у провідних музеях і мистецьких галереях Києва, Львова, Хар-
кова, Одеси, Мінська, Ленінграда та Москви. 28 графічних робіт провідних 
вітчизняних митців експонувалися на всесоюзній виставці, організованій 
Дирекцією художніх виставок і Панорам (Москва). 

До Сумського обласного художнього музею на постійне збереження над-
ходили твори протягом 50-х – 60-х рр.: 

– із Музею східних культур (Москва): графіка, вироби з тканин, кістки, 
бронзи, кераміки, дерева-предмети культового і побутового призначення; 

– із виставок, що проводилися Дирекцією художніх виставок УРСР, до за-
кладу надійшли роботи українського, російського живопису, графіки, скуль-
птури та вироби декоративного мистецтва;

– із фондів Київського музею українського декоративного мистецтва;
– із Сумського обласного краєзнавчого музею – експонати образотворчого 

мистецтва та художні альбоми;
– із Лебединського художнього музею;
– із Дирекції художніх виставок УРСР, Дирекції художніх виставок і Па-

норам СРСР до музею надійшла вагома кількість експонатів образотворчого 
мистецтва. 

Упродовж 1960–1977 рр. директор музею – М. М. Комаров. 
1964 р. картина художника Є. Мойсеєнка «Перша кінна» з колекції музею 

експонувалася на міжнародній бієнале у Венеції (Італія).
Із 1964 р. до 1997-го Лебединський міський художній музей був філією 

Сумского художнього музею. 

Договір про купівлю у скульптора М. Лисенка 
погруддя Т. Шевченка, 1946 р.
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У 1970-ті рр. Сумський обласний художній музей організовував чисельну кіль-
кість художніх виставок. Найбільш резонансними були презентації з фондів Дер-
жавного Ермітажу (Ленінград): китайське мистецтво, західноєвропейська гравю-
ра, «Живопис Фландрії та Голландії ХVІ–ХVІІІ ст.».

1970-ті рр.: колекція музею збагатилася живописними полотнами П. Левченка, 
П. Петровичева, С. Васильківського, І. Їжакевича, К. Крижицького, М. Пимонен-
ка, О. Орловського, Я. Станіславського, М. Нестерова, В. Зарубіна, Ю. Клевера, К. 
Коровіна, К. Юона, виробами з порцеляни Волокитинської мануфактури А. Ми-
клашевського, кролевецькими рушниками. У цей же час налагоджено співпрацю 
з колекціонерами Києва, Харкова й інших міст.

Зібрання Сумського обласного художнього музею поповнювалося протягом 
1970–1980 рр.: мешканець Берліну Є. Борн подарував полотно І. Ф. Селезньова 
«Біля млина»; придбано полотно М. Сергеєва «Збір слив у старому саду»; твори 
Р. Фалька – в його дружини А.В. Щекін-Кротової; роботи С. Васильківського, М. 
Беркоса – в харківських колекціонерів; у результаті співпраці з музейним фондом 
на Смоленській набережній у Москві надбано твори: М. Волошина, Д. Бурлюка, Б. 
Белотто, С. Колеснікова, П. Петровичева, ін.

1977–1986 рр. за розпорядженням Міністерства культури науковцями музею 
обстежено культові споруди області.

У 1978 р. музей одержує своє приміщення в будинку колишнього банку, 
пам’ятці архітектури ХІХ ст. на теперішній Покровській площі.

1978 р. створено відділ декоративного мистецтва Сумського художнього музею, 
організатором та першим завідувачем якого стала Є. І. Кочерженко. У 1981 р. його 
експозиція та фонди знайшли осідок у Свято-Воскресенському соборі. 

Відділ декоративного мистецтва активно поповнювався, його експозицію було 
чітко поділено на мистецтво «старе» і «нове». Основу «старої» колекції склали 

Директор музею М. М. Комаров зі співробітниками, 1960-ті рр.
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Будівля Сумського 
обласного 
художнього музею

Свято-
Воскресенський 
собор

 Відвідувачі відділу декоративного мистецтва, 1982 р.
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Сучасна експозиція 
відділу декоративного 
мистецтва

Меморіальна зала Никанора Онацького, 1985 р.

Колектив музею, 2012 р.
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раритети із зібрання Оскара Гансена. Збірка декоративно-ужиткового мис-
тецтва репрезентує вироби з різних куточків світу, як-от: країни Далекого та 
Близького Сходу, Західної Європи, України, Росії. 

Мистецькі вироби дають уявлення не тільки про високий рівень окремих 
експонатів, а й усієї колекції, яка є однією з кращих в Україні. На зразках 
художніх виробництв різних країн й епох є можливість простежити розвиток 
вітчизняного та зарубіжного мистецтва в цілому.

1979–2016 рр. – директор Сумського обласного художнього музею ім. Ни-
канора Онацького – заслужений працівник культури Г. В. Ареф’єва.

1979–1982 рр. завдяки співпраці з Дирекцією художніх виставок УРСР, 
мистецька збірка Сумського художнього музею збагатилася роботами М. 
Глущенка паризького періоду, витворами народного декоративного мисте-
цтва: І. Сеня, Б. Яциківського, М. Тимченко, М. Примаченко, І. Скицюка, 
Ф. Манайла.

Вивчаючи історію нашого краю, фонди музею у 1980-х рр. поповнилися 
станковою графікою видатних митців, що розкривали теми «Слова о полку 
Ігоревім», шевченкіани, чеховіани тощо.

Також співробітниками музею під час пошукових експедицій по Сумщині 
відкрито ім’я охтирського художника Костянтина Івановича Власовського 
(1863–1922). Його твори, альбоми, архіви були передані доньками худож-
ника, які дбайливо зберегли мистецьку спадщину батька, тоді ще нікому не 
відомого митця. Вивчення творчості призабутого художника увінчалось ре-
троспективною виставкою «Художник у провінції», що започаткувала новий 
напрямок у дослідженні маловідомих митців краю науковцями музею. 

Після десятиліть відчуження та заборони, до 110-ї річниці з дня наро-
дження фундатора, в музеї 1985 р. організовано виставку робіт Никанора 
Онацького й створено його меморіальну залу.

 1987 р. – у дар від Спілки художників СРСР отримано 250 експонатів об-
разотворчого мистецтва художників країн: Балтії. Середньої Азії, Молдови, 
Білорусі, України, Росії.

1988–1993 рр. До музею надійшли твори українських художників-аван-
гардистів, народних художників України, лауреатів Державної премії Тара-
са Шевченка – І. Марчука, В. Франчука та молодих митців «Нової хвилі».

1988 р. у Київському видавництві «Мистецтво» надруковано альбом «Сум-
ський художній музей».

Протягом 80-х років у музеї відбулися виставки: 
– рисунки І. Рєпіна з Державної Третьяковської галереї; 
– акварелі М. Волошина із Симферопольського художнього музею; 
– Дні Італійської культури в Сумах – виставка «Венеція у творах Габрієла 

Белла» ХVІІІ ст., інсталяції інженерних проектів у дереві та факсимільні 
видання рукописів Леонардо да Вінчі (від італійської фірми «Даніелі»); 

– італійська сериграфія ХХ ст.
У крипті Свято-Троїцького собору м. Суми 1989–1996 рр. працював відділ 

скульптурної галереї Івана Кавалерідзе.
1989 р. відбулася виставка учнів Н. Онацького, твори яких передано му-

зею в дар. 
1990 р. Проведено першу наукову конференцію, присвячену 70-річчю 

утворення Сумського художнього музею «Музейна колекція та художнє жит-
тя Сумщини: проблеми, перспективи, вивчення». 

У музеї організовано конференції, присвячені творчості Г. Нарбута,І. Ка-
валерідзе, Д. Бурлюка, мистецтвознавцям С. Таранушенку, Ф. Ернсту.
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Свято-Троїцький собор

Каталог виставки «Учні Н. Онацького», 1989 р. 

Тези доповідей і повідомлень 
наукової конференції, присвяченої 

70-річчю утворення Сумського 
художнього музею, 1990 р.

Каталог виставки
«Осягаючи космос буття», 1991 р.
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Протягом 1988–1994 рр. до закладу надійшли роботи молодих україн-
ських художників «Нової хвилі» та влаштовано виставку. Здійснено пошу-
кові експедиції, з метою поповнення колекції творами сучасного мистецтва, 
до Києва, Харкова, Полтави, Ужгорода, Львова, Одеси тощо.

Упродовж 1991–1994 рр. заступником директора з наукової роботи, за-
служеним діячем культури України (з 2019 р.) С. І. Побожієм організовано 
концептуальний виставковий проект «Сучасні художники – Малевичу» в 
Конотопі, Білопіллі, Сумах, Києві, Калінінграді та Гданську. Учасниками 
проекту були понад 100 українських і російських художників. Видано газету 
«Супремус. Конотоп». Результатом виставок стали надходження мистецьких 
творів до музеїв, де відбувалися виставки.

1991, 1995 рр. видано перші наукові каталоги з образотворчого мистецтва: 
«Західноєвропейське мистецтво», «Російське та українське мистецтво ХVIII 
– поч. ХХ ст.», «Н.Х. Онацький (1875–1937)». 

У 1990-х роках проведено ряд виставок: 
– у місті Целле (Німеччина) – «Українське мистецтво ХІХ ст.»; 
– у Північній Італії: Лонгароне, Кортина-д’Ампеццо, Удіне – «Іконопис 

ХІХ ст.», із фондів музею;
– у результаті мистецько-культурних зв’язків міст-побратимів Суми-Цел-

лє та обміну виставками з Італії, в Сумському художньому музеї орга-
нізовано презентацію живопису німецького художника-авангардиста 
Вольфганга Тіманна, творів італійських митців 2-ї пол. ХХ ст., серигра-
фію Фаллані, а також – художника ХVІІІ ст. Габріеля Белла та моделей 
машин, розроблених Леонардом да Вінчі;

– виставка писанок українських митців Тетяни Осадци й Аки Перейми із 
США.

1993 р. – пройшла всеукраїнська виставка «Мальовнича Україна».
28 грудня 1994 р. Сумському художньому музею присвоєно ім’я його фун-

датора й першого керівника Никанора Харитоновича Онацького.
1994 р. – організовано виставку творів всесвітньовідомого хорватського 

художника Івана Лацковича-Кроата.
1996 р. – відбулася виставка робіт народного художника України Івана 

Марчука «Шевченкіана».
У 1998 р. музей брав участь у всеукраїнському виставковому проекті«І. Ю. 

Рєпін: відомий і невідомий» (Фінляндія, м. Гельсінкі).
1998 р. до фондів музею від Наталії Онацької (м. Харків) надійшов особис-

тий архів батька, який містив понад сто оригінальних документів.
У 1999 р. відбулася виставка до 160-річчя заснування Волокитинської по-

рцеляни: «Історія фарфорового виробництва Андрія Міклашевського» з фон-
дів музею.

1999–2004 рр.: завдяки Національній комісії з питань повернення куль-
турних цінностей, Катериною Кричевською-Росандіч (США) і Галиною де 
Ліндою (Венесуела) передано понад сто творів родини Кричевських.

До 2-тисячоліття Різдва Христового пройшла виставка «Святий вогонь 
негаснучої віри» (із фондів СОХМ ім. Н. Х. Онацького).

Виставкова робота Сумського обласного художнього музею ім. Н. Х. Она-
цького проходила й протягом 2000-х рр. як у самому закладі, так і за його 
межами.

2000 р. – «Українській порцеляні 210 років».
2001 р. – «Забутий затишок минулого буття» (з фондів СОХМ ім. Н.Х. Она-

цького).Того ж року вийшли друком матеріали наукової конференції, при-



26
СТО РОКІВ ІСНУВАННЯ СУМСЬКОГО ОКРУГОВОГО ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

свяченої 80-річчю заснування 
Сумського обласного художнього 
музею ім. Никанора Онацького.

2002 р. – виставка в експоцен-
трі «Український Дім» (м. Київ) 
«Мистецькі скарби Сумщини» (з 
колекцій художніх музеїв Сум, 
Лебедина та Роменського краєз-
навчого музею).

2002 р. (м. Київ) – виставка 
«Мистецтво Польщі» (з фондів 
СОХМ ім. Н.Х. Онацького).

2003 р. – експонування семи 
робіт із колекції музею на мис-
тецькій виставці «Образ крізь 
століття», присвяченої постаті 
гетьмана Івана Мазепи (Львів-
ська галерея мистецтв).

2004 р. – виставковий про-
ект «Святині Сумщини. Духовне 
світло Охтирської Богоматері» 
за участю Чернігівського облас-
ного художнього музею ім. Г.П. 
Галагана, Сумського краєзнав-
чого музею, храмів Сумщини та 
приватних колекцій. 

2005 р. – виставковий проект 
«Мистецька спадщина Кричев-
ських» (з фондів СОХМ імені Ни-
канора Онацького).

Постанова Кабінету міністрів України про присвоєння 
імені Никанора Онацького Сумському художньому музею, 
1994 р.

Матеріали 
наукової 
конференції, 
присвяченої 
80-річчю 
заснування 
Сумського 
обласного 
художнього музею 
ім. Никанора 
Онацького, 2001 р.

Матеріали 
наукової 
конференції,
2005 р.
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2005 р. – виставки: «Під сонцем 
Грузії», «Україна в розписах Па-
раски Хоми».

2005 р. – видано альбом «Сум-
ський художній музей ім. Н. Она-
цького» до 85-ї річниці з дня засну-
вання закладу. До ювілейної дати 
проведено наукову конференцію. 

У 2009 р. із Дирекції художніх 
виставок України до мистецької 
скарбниці музею надійшли робо-
ти: скульпторів І. Кавалерідзе, М. 
Лисенка, художників К. Ломикі-
на, В. Зарецького, І. Василевсько-
го, Л. Товстухи.

2009 р. проведено міжнародну 
наукову конференцію «Художник 
у провінції».

2011 р. отримано нові матеріа-
ли до меморіальної та мистецької 
колекції Никанора Онацького: до-
кументи й два родинні фотоальбо-
ми (подарунок від громадської ор-
ганізації «Сумщина»).

Починаючи з 2011 р. у музеї 
щорічно проходять виставки де-
коративного мистецтва Сумщини 
«Кращий твір року», організовані Сумським осередком національної спілки 
народних майстрів України.

2011 р. – Польським інститутом у Києві, разом із Українським центром 
розвитку музейної справи, визнано виставковий проект «Польське мистецтво 
в зібранні Сумського художнього музею ім. Н. Онацького» одним із перемож-
ців спеціального конкурсу «Музейна подія року». До видання підготовлено 
каталог образотворчої полоніки. 

2011 р. – від Судзурі Акіра та Хаясі Тосінорі з Токіо (Японія) отримано 
в дар музею полотно Д. Бурлюка «На морському узбережжі» 1921 р., япон-
ського періоду творчості художника.

2011 р. – участь Сумського художнього музею у Третьому Всеукраїнському 
музейному фестивалі «Музеї України у всесвітньому культурному просторі» з 
тематичною виставкою «Архаїчні витоки народного жіночого вбрання Сумщи-
ни кінця ХІХ – початку ХХ століть» (25 одиниць із фондів музею), організова-
на Дніпропетровським національним історичним музеєм ім. Д. Яворницького.

2012–2014 рр. натюрморти Є. Волошинова й твори М. Нестерова з фондів 
музею брали участь у значних мистецьких проектах Третьяковської галереї 
(Москва).

2014 р. – виставка з фондів музею до 200-річчя від дня народження Великого 
Кобзаря. Видано альбом-каталог «Тарас Шевченко та його мистецьке оточення» 
із фондів Сумського та Лебединського художніх музеїв.

Із 2015 р. щорічно в травні проводяться арт заходи «Ніч музеїв» до Між-
народного дня музею. У цей день понад тисяча шанувальників мистецтва від-
відують заклад.

Матеріали міжнародної наукової конференції 
«Художник у провінції», 2009 р.
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Із 2016 р. діє програма пересувних 
виставок із фондів музею «Мистець-
ка спадщина Сумщини» до краєзнав-
чих музеїв області (Шостка, Глухів, 
Путивль, Ромни, Лебедин, Конотоп, 
Охтирка). Мет проекту – ознайомлен-
ня з творами мистецтва минулих ча-
сів, що мають виняткове значення з 
огляду культурно-пізнавальної освіти 
і патріотичного виховання: 

- «Становлення музейної справи на 
Сумщині. Никанор Онацький»;

- «Мальовнича Україна»;
- «Нематеріальна культурна спа-

дщина»;
- Творчість К. Власовського із серії 

«Художник у провінції»;
- «Пластика Івана Кавалерідзе в 

українському мистецькому просторі»; 
- «Люди, квіти, птахи та звірі Марії 

Примаченко»;
- З когорти шістдесятників. Григо-

рій Гавриленко;
- «Душею Україну осягну» – ви-

ставка заслуженого майстра народної 
творчості Надії Гудилко;

- «Графіка митців Балтії.
2017 р. – виставка хусток «Квіткове 

диво на плечах».
2017 р. відбулася виставка пам’яті 

до 80-річчя страти Никанора Онацько-
го й захід, присвячений загибелі мит-
ця за участі відомого краєзнавця Сум-
щини Бориса Ткаченка.

2019 р. – виставка до 80-річчя утво-
рення Сумської області «Видатні мит-
ці Сумщини».

У 2019 р. з нагоди святкування Днів 
Європи в Україні, до міжнародного 

Дня музеїв, за підтримки посольств країн Латвії, Литви й Естонії, в музеї презен-
товано виставковий проект митців ХХ ст. «Балтійська симфонія» з фондів. 

Протягом усіх років існування Сумського обласного художнього музею імені 
Никанора Онацького основними напрямами його діяльності були та залишаються: 
реставраційна, науково-дослідна, культурно-освітня, збиральницька, обліково-
фондова, експозиційна, виставкова, пам’ятко-охоронна, видавнича. 

Програма діяльності музею з реставрації та консервації творів мистецтва діє по-
над півстоліття і реалізується спільно з Національним науково-дослідним реставра-
ційним центром України (Київ), його Харківською філією і Харківською академією 
дизайну та мистецтв. Загалом, протягом двох останніх десятиліть, відреставрова-

Афіша з нагоди 100-річчя першої художньої 
виставки в м. Суми, яка передувала створенню 
музею, 2014 р.
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Альбом «Сумський художній 
музей», 1988 р.

Виставковий проект «Святині 
Сумщини. Духовне світло 
Охтирської Богоматері», 2004 р.

Альбом «Сумський художній музей 
ім. Н. Онацького», 2005 р.

Афіша виставки «Світе тихий, 
краю милий», 2014 р.  
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Відкриття виставки декоративного 
мистецтва Сумщини «Кращий твір року», 
2011 р.

Альбом-каталог «Тарас Шевченко та його 
мистецьке оточення», 2014 р.

«Ніч музеїв», 2019 р.

Виставка хусток
«Квіткове диво на плечах», 2017 р.
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но понад 300 творів мистецтва 
ХVІІ – поч. ХХ ст., це: ікони, 
живопис, графіка, кераміка, 
скло, дерево, тканини тощо.

Науковці художнього му-
зею здійснили ряд ґрунтов-
них досліджень: «Костянтин 
Власовський. Художник у 
провінції», «Порцеляна Воло-
китинської мануфактури Ан-
дрія Міклашевського», «Тарас 
Шевченко та його мистецьке 
оточення», «Глинська керамі-
ка (1900-1933)» тощо.

Діяльність Сумського художнього музею спрямована на постійну взаємо-
дію зі студентською та учнівською молоддю, на їхнє патріотичне й естетичне 
виховання. 

Наукові співробітники проводять різнопланові види інтерактивних робіт, 
заходи, майстер-класи, метою яких є популяризація колекції. У музеї пра-
цює артстудія, які проводить народний художник України О. Чередниченко, 
а також Л. Аполлонова, В. Михайличенко, А. Захарченко.

Одним із важливих видів активності музею є його співпраця з іншими за-
кладами України, у результаті чого відбувається обмін досвідом. Також пра-
цівники беруть участь у всеукраїнських і місцевих наукових конференціях. 
Постійно намагаються розробити й запровадити модерні музейні проекти, 
розраховані на аудиторію будь-якої вікової категорії. 

Б. Ткаченко на заході з нагоди пам’яті страти             
Н. Онацького, 2017 р.

Афіша виставки до 80-річчя пам’яті 
Никанора Онацького, 2017 р.

Афіша до виставки, 2019 р.
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Протягом багатьох років, представляючи велику спадщину, заклад є учасни-
ком Всеукраїнських міжмузейних культурно-мистецьких проектах: Національ-
ному художньому музеї України, Національному музеї «Київська картинна га-
лерея», Національному музей українського народного декоративного мистецтва, 
Національному музей історії України, Національному науково-дослідному рестав-
раційному центрі України, Національному культурно-мистецькому та музейному 
комплексі «Мистецький Арсенал», Музеї української діаспори, Львівській наці-
ональній галереї мистецтва ім. Б.Г. Возницького, Національному музеї-заповід-
нику українського гончарства в Опішному, в палаці «Україна» та «Українському 
домі», Харківському художньому 
музеї.

Це такі виставки: «Предмет 
та образ епохи», «І. К. Айвазов-
ський з музеїв України», твори 
художників «Нова українська 
хвиля», «Імпресіонізм і Украї-

Приклад реставраційної діяльності музею Альбом-каталог «Глинська кераміка
(1900-1933)», 2009 р.

Презентація книг
із історії
та краєзнавства 
Сумщини

Захід із патріотичного 
виховання молоді
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на», «Барбізонець з україн-
ською душею», «Фарфор А. 
Міклашевського», «Велике і 
величне», «Українська лінія 
модерну», «Майстер і час» 
Федір Кричевський», «Олек-
сандр Богомазов. Творча ла-

бораторія», «Щоб зберегти на всі віки скарби козацької доби», «Погляд крізь 
віки», Микола Кричевський: у координатах часу й мистецтва, «Традиція і 
стиль» до 220-річчя Києво-Межигірської фаянсової фабрики, Олег Голосій. 
«Живопис нон-стоп», «Ангели», «Барвиста Сумщина» у Всеукраїнському 
експо-проекті «Мистецькі жнива – 2018» в Українському домі, тощо.

У 2020 р. Сумському обласному художньому музею імені Н.Х. Онацького 
виповнилося 100 років. Із нагоди святкування цієї ювілейної дати Управ-
ління культури Сумської обласної державної адміністрації видало календар 
із творами музею та презентаційно-наукову книгу «Кролевецькі рушники 
ХІХ – початку ХХ століть» (видавництво «Еллада»).

У 2020 р. з нагоди святкування 100-річчя Сумського обласного художньо-
го музею ім. Никанора Онацького започатковано Інтернет-проект «Мистець-
ка скарбниця – 2020». Розроблено понад 120 статей як про окремі твори, так 
і про колекції декоративного й образотворчого мистецтва. Робота триває.

Майстер-класи 
в музеї

Презентація книги «Кролевецькі рушники ХІХ – початку ХХ століть» 
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До 145 річниці від дня народження 
Никанора Онацького видано альбом-мо-
нографію «Никанор Онацький: Ідентифі-
кація».

Сумський обласний художній музей 
ім. Никанора Онацького із 100-річним 
ювілеєм увійшов у нову епоху, спрямо-
вану в майбутнє з власним брендом і цифровою трансформацією – діджиталізаці-
єю. Cьогодення закладу сталося завдяки його фундатору Никанору Онацькому. 
За допомогою творчих інновацій повне найменування закладу набуло своєрідної 
узагальненості та лаконічності в айдентиці музею, згідно із сучасними загально-
світовими трендами. 

Видано новий буклет про зібрання, альбоми, які ілюструють твори ХVІ–ХХІ ст. 
Наразі науковці працюють над каталогами західноєвропейського та вітчизняного 
мистецтва.

Зібрання Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького ви-
вчається та досліджується, спрямовується на увагу широкого, різнорівневого загалу. 

Упорядники матеріалу: Надія Юрченко, Алла Качур

Співробітники Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького,  2021 р.
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Г. В. Ареф’єва 

Н. Х. ОНАЦЬКИЙ (1875–1937) 
– ВИТОКИ І МОТИВАЦІЇ РЕПРЕСІЇ

У статті вперше простежено послідовну хронологію репресії Никанора Онацько-
го, виявлено реальну мотивацію його знищення. Матеріали побудовано на джерелах 
архівів Служби безпеки України по Полтавській області, Центрального державного 
вищих органів влади і управління України та документах з родинного архіву Она-
цьких.

Ключові слова: становлення музейної галузі, пам’яткоохоронна справа, Акаде-
мія наук, репресії подвижників українського музейництва.

У реабілітаційній Постанові президії Полтавського обласного суду за-
фіксовано брутальні порушення щодо винесеного Н. Онацькому вироку : 
1/ його незаконно ув’язнили на підставі припиненої справи 1935-1936 рр., 
2/ не пред’явили звинувачення, 3/ не допитали жодного свідка, 4/ не озна-
йомили з матеріалами справи, визнали винним «на основании данных им 
признательных показаний, …эти показания неконкретные, даны после более 
двухмесячного содержания под стражей и не подтверждаются другими мате-
риалами дела» [3]. 

Головною ознакою брутального порушення закону стало те, що страти-
ли Никанора Онацького за статтею, якою розстріл не був передбачений: 
«…Определенная ему мера наказания не предусмотрена ч. 1 ст. 54-10 УК 
УССР» [3].

Метою цієї розвідки є відтворити хронологію «політичних» подій у житті 
Н. Х. Онацького, які у 1937 р. стали підґрунтям і головною мотивацією для 
його фізичного знищення як «…колишнього ес-ера і учасника к-р. націона-
лістичної організації…» [3]. 

Наявні архівні матеріали свідчать, що реальною причиною розправи з Н. 
Онацьким була його активна діяльність по захисту мистецького зібрання 
першого Сумського музею, організованого на експонатах відомого до 1917 
року приватного київського музею О. Гансена [4].

Головною проблемою періоду становлення музейної галузі в Україні 
(1917-1939) була хаотична система управління нею. Формально організація 
музеїв відбувалася під егідою Наркомату освіти (НКО), у структурі якого три 
різних департаменти керували музейними закладами : Головмузей, Головпо-
літосвіта, Головпрофосвіта (після 1925 р. – Укрнаука). Органи політосвіти 
від самого початку намагалися взяти музейні заклади під свій контроль і від 
1918 р. почали реорганізовувати музеї Києва, Полтави, Харкова, одночасно 
заміняли керівників музеїв на партійних діячів. 

За відсутності загальнодержавної програми розвитку галузі, політпраців-
ники розробили власну програму організації так званих соціальних музеїв, 
для цього створили зразковий музей (Соціальний музей ім. Артема в Харкові). 

 Деякі музеї на місцях потрапили під безпосереднє управління політичних 
органів влади – саме так було в Сумах. У звіті про роботу Сумського музею 
протягом 1925-1926 рр. Н. Онацький зазначив, що заклад засновано «місце-
вою Наросвітою», знаходиться він «у віданні «Сумполітосвіти» (Державний 
архів Сумської області). У 1925 р. Н. Х. Онацький, надсилаючи Ф. Ернсту 
матеріали для академічного видання «Український музей», повідомляв : «З 
початку Сумський музей був лише музеєм художнім, потім поволі почав пе-
ретворюватись в Соціальний музей. Торік організовано: кімнату Леніна, від-
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діл революційного руху на Сумщині й історії революції …і виробничий (цукровар-
ство). В майбутньому цей відділ буде поширено до охоплення всього виробництва 
Сумської округи» (зберігається у архіві Інст. мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України). 

У 1925 р. на всеукраїнському семінарі музейників (Харків) було проголошено 
програму подальшого розвитку галузі, спрямовану на організацію краєзнавчих 
музеїв. Н. Онацький брав участь у цьому музейному форумі і, намагаючись захис-
тити Сумський мистецький музей, звертався до різних інстанцій, про що пізніше 
розповів колезі по Полтавському музею: «…Начали умышленно ломать музей. 
Сначала было задание все базировать только на местном материале, а потом в этом 
увидели шовинизм. Я несколько раз ездил в Харьков, в Главнауку и даже в ВУ-
ЦИК…сначала…отстоял…несколько раз музей, правда, тогда еще был Скрыпник и 
с ним еще считались. Дальше я уже увидел, что если не хочу быть на Соловках, то 
лучше мне убраться поскорее самому…» [2]. 

Підтримку у захисті мистецького зібрання Н. Онацький отримав серед фахівців 
Академії наук, співпрацю з якими він зафіксував у звіті 1925-1926 рр.: «Музей ви-
конує різні завдання Академії Наук…, знаходиться у постійних зносинах з Росій-
ською й Українською академіями наук…». Науковці задіяли всі можливі для них 
механізми впливу на владні структури: на пленумі Академії обрали Н. Онацького 
уповноваженим по охороні пам’яток старовини, мистецтва та природи на Сумщи-
ні, надали йому звання кореспондента Українського Комітету Охорони пам’яток 
культури при Укрнауці, у різних академічних виданнях опублікували ґрунтовні 
матеріали про Сумську мистецьку колекцію. Найвідоміші з них – перший збірник 
«Український музей» [12] та аналітична робота тогочасного очильника музейної 
галузі В. Дубровського «Музеї на Україні» [9]. Посилаючись на брошуру Онацько-
го «Сім років існування Сумського музею» [11] В. Дубровський тричі у різних роз-
ділах подав інформацію про унікальну цінність фондів закладу, а ім’я Н. Онацько-
го включив до ряду «видатних вчених» як «знавця всесвітнього мистецтва».

Від 1918 р. фахівці Академії наук намагались протистояти політизації музей-
ної галузі, а у 1926 р. суперечки між академіками і політиками вибухнули від-
вертим протистоянням. В Академії наук відбулося спеціальне засідання, на якому 
Укрнауку представляв тогочасний керівник музейної галузі В. Дубровський, він 
жорстко критикував політосвітніх чиновників за роботу по реорганізації музеїв 
на початку 1920-х рр., його підтримали відомі науковці, пам’яткоохоронці і му-
зейники країни. Позицію Укрполітосвіти підтримали представники експеримен-
тального Соціального музею ім. Артема, але прибічники підпорядкування галузі 
політосвітнім органам опинилися в меншості і через кілька місяців Колегія Нар-
комату освіти ухвалила рішення про підпорядкування всіх музеїв Укрнауці, яке 
стосувалося і працівників музейного відділу Головполітосвіти. 

Отримавши перемогу, науковці розробили Програму розвитку музейної мережі 
та оприлюднили її у Резолюції президії Укрнауки (1927), де підкреслили, що музеї 
повинні бути «…науковими установами…», у тому ж році встигли видати довго-
очікуваний збірник «Український музей», але вже від травня 1928 р. в Академії 
змінили керівництво і за визначенням С. Білоконя почалася «…чистка, а точні-
ше погром Всеукраїнської Академії Наук, які тривали кілька років…» [6,7,8]. За 
таких обставин В. Дубровський опублікував аналіз роботи галузі за 1928 р. [10], 
який відразу заборонили разом зі збірником «Український музей», потрапила під 
заборону і брошура Н. Онацького «Сім років існування Сумського музею». 

Утисків та репресій зазнали всі учасники дискусії 1926 р., їх спочатку звіль-
няли з роботи, а у 1933-1934 почали ув’язнювати. Такий шлях разом з науков-
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цями і музейниками пройшов і Н. Онацький, його заарештували (1934) як 
члена «…ликвидированной украинской контрреволюционной фашистской 
организации, которая охватывала работников музеев…» [1]. Від того часу Н. 
Онацький став «участником к-р националистической организации», усі чле-
ни якої були видатними науковцями, пам’яткоохоронцями, музейниками. 
Першу справу на Н.Онацького відкрили в Сумах. На допит його викликали у 
рік заборони академічних видань (1929), під час дізнання з’ясовували участь 
у формуванні сумського осередку Української партії соціалістів-революціо-
нерів (березень 1917 р.). Саме на підставі цієї справі у 1937 р. Н. Онацький 
отримав свій смертельний вирок.

Перше ув’язнення : 8 березня – 21 квітня 1934 р. 
У ході слідства з’ясовували співпрацю з Таранушенком С. А. у серед-

ині 1920-х, коли Н. Онацький за дорученням Академії наук відповідав за 
пам’яткоохоронну роботу в Сумській окрузі, а С.Таранушенко очолював 
губернську пам’яткоохоронну структуру. По цій справі Н. Онацький прохо-
див як працівник Сумського музею, хоча від листопада 1933 р. працював у 
Полтавському музеї. На жодному допиті у 1934 р. не виникало питань щодо 
колишнього ес-ерства Н. Онацького. Більшість заарештованих у цій справі 
було засуджено до різних термінів заслання, колишній керівник музейної га-
лузі В. Дубровський відбув покарання в одному таборі з С. Таранушенком. 
Щодо Н. Х. Онацького, то його звільнили з досить дивною мотивацією: «…
следствием преступная деятельность Онацкого Н. Х. доказана, но, при-
нимая во внимание, что обвиняемый Онацкий имеет преклонный возраст 
/60 лет/…звільнити…» [1]. Таким чином, звільнили Н. Онацького начебто 
з огляду на його поважний вік, але «злочинну діяльність» і членство у «…
контрреволюционной фашистской организации…» не скасували.

Після звільнення з ув’язнення Н. Онацького перевели на посаду заступ-
ника директора з наукової роботи, одночасно залишили за ним завідування 
відділом феодалізму, нову експозицію якого він почав створювати. Комісія 
Харківського відділу Наросвіти дозволила відкрити експозицію для відвіду-
вання (січень 1935), але за наступною перевіркою «бригадою компартії», екс-
позиція отримала негативну оцінку і Н. Онацького 3 березня 1935 р. звільни-
ли з музею, наприкінці липня 1935 р. знову заарештували.

Друге ув’язнення: 29 липня 1935 р. – 2 червня 1936 р.
На кожному допиті мова йшла про нову експозицію відділу феодаліз-

му, на підставі конкретних експонатів якої намагалися звинуватити Н. 
Х.Онацького у «націоналістичній пропаганді музейними засобами». З жод-
ною претензією на свою адресу Н. Онацький не погодився, кожного разу на-
давав логічні пояснення і фахово обґрунтовував свої заперечення. Справу 
припинили після втручання керівництва Наркомату освіти. У січні 1936 р. 
до Полтави надійшов лист за підписом заступника наркома освіти Андрія 
Хвилі, у якому йшлося про некомпетентність «перевіряючих осіб» : «…ряд 
висновків свідчать за цілковиту неписьменність в історії авторів цього доку-
менту… акт невірно орієнтує музейних робітників, відтягуючи їх увагу від 
завдань глибокого наукового вивчення краю, конкретного показу його істо-
рії…, до шкідливої, давно засудженої практики будівництва експозиції кра-
єзнавчих музеїв, до поверховості і бездіяльності… Отже, висновки акту щодо 
закриття відділу невірні і легковажні, цим самим грають на руку націона-
лістам, чинили і чинять опір перебудові музеїв…» [2]. Про А. Хвилю і його 
роль на початковій стадії організації Сумського музею Н. Онацький схвально 
згадував у першому збірнику «Український музей» (А. Хвиля у 1920-ті рр. 
очолював Сумський виконком).
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 Третій арешт 4 вересня 1937 р.
С. І. Білокінь, перший дослідник теми репресій видатних українських музей-

ників-науковців, у розвідці «Репресії проти музейників у ряду різних типів теро-
ру» написав: «Остаточна ліквідаційна хвиля – кінець 1937 – початок 1938 років. У 
вересні було заарештовано, а 23 листопада розстріляно сумського музейника Ни-
канора Онацького» [5]. Процесам 1937-го року Білокінь надав назву «ліквідацій-
ної хвилі», під час якої, на відміну від попередніх років, було офіційно дозволено 
катування. 

Матеріали Справи 1937-го року і запис у реабілітаційній Постанові свідчать про 
те, що Н. Онацький внаслідок застосованого до нього фізичного насильства, «ви-
знав себе винним» і «погодився» із звинуваченнями на його адресу, про які йшло-
ся у «припиненій справі 1935-1936 рр.» [3]. 

Справу Н. Онацького 1937-го року було сфабриковано без проведення попере-
днього слідства – на матеріалах першого допиту в Сумах «про ес-ерство» (1929) 
та припиненої справи (1935-1936) щодо участі у «конр-революційній організації» 
науковців і музейних працівників України.

Н. Х. Онацький належить до когорти видатних діячів культурницької та на-
укової сфери в Україні 1920-1930-х рр., які закладали основи національної музей-
ної галузі. За відсутності своїх спеціалістів у галузі пам’яткоохоронної і музейної 
справи, тогочасна влада вимушено зверталася до фахівців, сформованих у дорево-
люційні часи. Використовуючи професійну і національно-орієнтовану інтеліген-
цію, можновладці одночасно сприймали її як вороже налаштовану. Таким чином, 
найвідоміші подвижники українського музейництва від перших кроків своєї ді-
яльності потрапляли під утиски і нагляд спецслужб, у подальшому з ними роз-
правлялись тим чи іншим способом.

ХРОНОЛОГІЯ РЕПРЕСІЇ
1921, травень – початок утисків по політичних мотивах : Н. Онацький отримав по-

переджувального листа від керівництва Сумиполітосвіти про те, що за невико-
нання ним певних вимог, можуть в черговий раз заборонити відкриття музею. 
Об’єктивно відкриття закладу на той час унеможливлювала відсутність фондів 
– колекцію О. Гансена Н. Онацькому передано у жовтні 1921 р. [4]; 

1924 – перші спроби з боку влади перепрофілювати музей : на вимогу керівників полі-
тосвіти Н. Онацький додав до мистецької експозиції, відкритої для відвідування 
у жовтні 1922 р., непрофільні відділи : «…кімнату Леніна, відділ революційного 
руху…археологічний відділ і виробничий (цукроварство)…»;

1925–1929 – Н. Онацький протидіє політичним структурам – намагається захистити 
мистецьку основу закладу: звертається до вищих органів влади, фахівців Акаде-
мії наук, ін. [2];

1929, 31 травня – у Сумах заведено першу справу стосовно участі Н. Онацького в націо-
нальному русі 1905 року та у громадському житті під час Української революції 
1917-1921 рр. Після допиту Н. Онацький у місцевій пресі оприлюднив заяву-по-
яснення щодо свого кількамісячного перебування у партії українських соціаліс-
тів-революціонерів у 1917 р. та добровільного з неї виходу: «…політика партії не 
відповідає інтересам пролетаріату…, тому я вийшов з названої партії, порвав з 
нею ідеологічні й формальні зв’язки. З того часу я безперестанно працюю в галу-
зі радянської культури і освіти…» [2]; 

1932, 1 січня – Н. Х. Онацький звільнився з Сумського музею «за власним бажанням»; 
1933, 5 листопада – завідувач відділу етнографіі Полтавського краєзнавчого музею;
1934, 8 березня – заарештований одночасно з науковцями, музейниками, мистецтвоз-
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навцями, з якими співпрацював у середині 1920-х років, як член «…контр-
революционной фашистской организации…» [1];

1934, 21 квітня – звільнений з-під варти з мотивацією «за віком», розпочав ро-
боту над створенням нової експозиції періоду феодалізму у Полтавському 
краєзнавчому музеї [1];

1935, 3 березня – звільнений з музею на вимогу політосвітніх структур після не-
гативної оцінки ними експозиції періоду феодалізму, яку комісія Харків-
ського відділу Наросвіти дозволила відкрити у січні 1935 р.;

1935, 29 липня – другий арешт; 
1936, 2 липня – постанова про звільнення: «І. Уголовное преследование против 

Онацкого Н. Х. и Чернявского Т. В. в преступлениях, предусмотренных ст. 
54-10 ч. І прекратить, отобранные подписки о невыезде аннулировать, дело 
сдать на хранение в архив… ІІ. Письмо Зам. Наркомпроса УССР т. Хвыли 
за № 22 от 20 января с. г. приобщить к имеющемуся в прокуратуре наблю-
дательному производству по данному делу…» [2]. А. Хвилю у 1937 р. роз-
стріляно разом з іншими працівниками Наркомату освіти;

1937, 4 вересня – незаконно ув’язнений втретє на підставі справи, закритої у 
1936 р., розслідування не проводилося;

1937, 17–19 листопада – з вироку «особливої» трійки: «Онацкого Никанора 
Харитоновича…жителя Полтавы, украинца, бывш. эс-эра, в 1934-35 г.г. 
арестовывался за к-р деятельность, участник к-р националистической ор-
ганизации, нигде не работал, пенсионер – расстрелять, имущество, при-
надлежащее лично Онацкому, конфисковать» [3];

1937 – «Справка. Онацкий Никанор Харитонович…постановлением особой трой-
ки УНКВД по Полтавской области от 17-19 ноября 1937 г. …осужден к рас-
стрелу …приговор приведен в исполнение 23 ноября 1937 г…»[3]; ;

1956, 26 вересня – Постанова Президії Полтавського обласного суду: «Определен-
ная ему мера наказания не предусмотрена ч.1 ст.54-10 УК УССР… реабили-
тирован посмертно» [3].

1.Архів Служби безпеки України по Полтавській обл. – Справа 15820-С, том 1. – 1934.
2. Служби безпеки України по Полтавській обл. – Справа 2859-С, том 1. – 1935.
3.Архів Служби безпеки України по Полтавській обл. – Справа 2859-С, том 2. – 1937.
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5. Білокінь С. І. Репресії проти музейників у ряду різних типів терору. / Білокінь С. // Музейна 
справа та музейна політика в Україні ХХ століття : наук. зб. за матеріалами наук.-практ. 
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ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЖИВОПИС
У ЗІБРАННІ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО

ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ІМ. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО.
ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ

Постановка проблеми. Сумський художній музей володіє суттєвим зібранням захід-
ноєвропейського образотворчого мистецтва ХVІ – поч. ХХ ст., яке потребує ґрунтовного 
дослідження з огляду унікальності та якості творів національного масштабу. 

Мета дослідження. Визначення автентичності творів завдяки стилістичному ана-
лізу та художніх особливостей. Уведення спадщини до загальноєвропейського контексту, 
яка зберігається в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького. 

Ключові слова: атрибуція, західноєвропейське мистецтво

Значна кількість творів західноєвропейського мистецтва Сумського художньо-
го музею донедавна залишалася невизначеною [9, с. 25]. Однак, завдяки дослід-
ницькій і реставраційній роботі, джерелам з інтернету з’явилася можливість атри-
буції робіт, що, у переважній більшості, походить із націоналізованого зібрання 
Оскара Гансена (1881–1964) [1, арк. 214]. Між тим, протягом 1930–50-их років за 
рішенням ВКМ (Всеросійський комітет мистецтв) із музейних скарбниць до фон-
дів надходили полотна невідомих художників, первинне походження яких пред-
ставляли колекції Капністів, Ханенків, Юсупова, Голіцина, Волконського, ін. [2]. 
Слід також зазначити, що в багатьох наукових паспортах були відсутні біографічні 
відомості художників та знайдені за допомогою довідкової інформації з інтернету.

Експозиція музею починається з мистецтва Італії, що охоплює період від піз-
нього ренесансу до поч. ХХ ст., далі – Нідерланди – від «золотої доби» ХVІІ до ХІХ 
ст., Франція – від маньєризму школи Фонтенбло до постімпресіоністів, а також 
твори художників Польщі, Німеччини, країн Скандинавії ХІХ – поч. ХХ ст. Обра-
зотворче зібрання гідно доповнює й колекція «старого» декоративно-ужиткового 
мистецтва, склад і автентичність якого в певній мірі розкриває загальні тенденції 
розвитку художньої культури цих країн. 

За останні роки завдяки атрибуції визначено авторів робіт й ідентифіковано 
імена багатьох художників. Проте, складними залишаються твори: «Скорботна 
Богоматір» («Долороса»), «Св. Себастьян» та «П’єта» (остання написана на пане-
лі). На звороті (двох останніх) – червоні сургучні печатки. Ці полотна вважалися 
роботами кола Якопо Бассано, Клаудіо Коельо та Мікеланджело Мерізі да Кара-
ваджо. Наукові спостереження за стилістичними ознаками (світлові контрасти, 
моделювання форм, риси обличчя, рук та ін.), які багато разів повторювалися, 
доводять, що вказані твори подібні манері та характерним особливостям митців 
пізнього ренесансу – Тіциана Вечелліо та Якопо Пальмі Молодшого. Стилістич-
ний, порівняльний аналіз із подібними полотнами, які зберігаються у провідних 
музеях Східної та Західної Європи, свідчать про ймовірне авторство видатних 
венеціанців. Належність авторству саме цих художників свідчить також любов 
їхніх власників (Б.Ханенка, В.Капніста, М.Юсупова) до колекціонування май-
стрів «великого стилю», що підтверджуються спогадами й історичними джере-
лами [8,10,11].
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Шедеври вирізняються притаманною митцям релігійною тематикою, ха-
рактерним колоритом і композиціями, написаними на замовлення офіційної 
церкви. Кольорова гама, типи обличчя та рук Богородиці подібні до відомих 
творів Тіциана. Сумський кремезний образ трагедійного Св. Себастьяна з під-
нятою головою схожий до Ермітажного, але праворуч профільне зображення 
святого Св. Франциска з хрестом. Цей фрагмент композиції повторює відому 
вівтарну картину «Мадонни з дитиною та святими» (1533 та 1535) з музею 
Ватикану. Складний темний монохромний колорит також схожий на хресто-
матійне полотно з Ермітажу.

«П’єта» Пальми Молодшого абсолютно подібна його відомим компози-
ціям, де персонажі наближені до глядача. Завдяки нічному освітленню від-
чутна особлива сакральність відповідно до таємності події. Контрастний 
колорит, з домінуючими – білою, чорною та червоною фарбами, надає драма-
тичності твору.

Пальма Молодший з роду Негретті навчався в Римі, у 1570 р. художник 
переїздить до Венеції і працює в майстерні Тиціана Вечелліо, останній твір 
якого – «П’єту» Пальма Молодший закінчує після смерті маестро. Така прак-
тика для нього стала в нагоді задля створення власних вівтарних композицій 
для храмів Венеції.

Проведене в 2019 р. інститутом прикладної фізики у Сумах рентгенфлуо-
рисцентне дослідження довело наявність високого вмісту свинцевих білил, 
що характеризують пігментний склад фарб ХVІ – ХVІІ ст. Однак для безза-
перечних висновків вказані твори потребують підтвердження досвідчених 
фахівців і ретельного хіміко-технологічного дослідження.

У колекції музею італійське мистецтво репрезентовано творами художни-
ків: Римської, Венеціанської, Генуезької, Неаполітанської, Тосканської та 
інших шкіл, що розвивали кращі традиції ренесансу, маньєризму, бароко, 
академізму.

Неаполітанські майстри ХVІІ ст. здобули європейську славу. Представле-
ні великими полотнами міфологічного й біблійного жанрів Луки Джордано 
«Суд Париса» та Франческо Солімени (або кола) «Жертвоприношення Ав-
раама» (фрагменти ескізів останнього зберігаються в Ермітажі) [12]. У своїй 

Якопо Пальма Молодший. П’єта. 1570-і

Лука Джордано.1634 – 1705.Італія.Суд Париса. 1685
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творчості вони розвивали барокові традиції, де особлива увага приділялася рисун-
ку, композиції, побудованих на світлотіньових контрастах тенебрізму. 

Щодо походження цих творів із Низівської садиби Кондратьєвих під Сумами 
слід додати, що відкриті архіви центральних органів влади України про колекцію 
Оскара Гансена, спростовують ці міфи [1, 9, с. 11].

У 2016 році за порівняльно-стилістичними ознаками атрибутовано та підтвердже-
но фахівцями з Державного Ермітажу автора твору «Суд Париса» Луки Джордано 
(1634 – 1705). Він написав кілька варіантів композицій на тему з давньогрецької мі-
фології Гомера «Іліада» (XXIV, 25–30), використавши темне освітлення та введення 
до композицій одних й тих самих атрибутів богів й груп з голубами, ангелами-путті 
зі стрілами, тощо. Ці елементи присутні в полотні з Ермітажу, а також у варіанті 
твору з Берлінського Кайзер-Фрідріх-Музеймі (за каталогами вважалося реплікою 
петербурзької картини, яка загинула під час Другої світової війни) [5, с. 12].

В експозиції привертає увагу полотно «Зустріч Марії з Єлизаветою» провідного 
митця римської школи Карло Маратті (1625 – 1713) – архітектора, придворного 
живописця короля Франції Людовика XIV, президента римської Академії Святого 
Луки, творчості якого притаманна чіткість, стилістична дотриманість барокових 
засад.

Доведено авторство «розкішного» натюрморту «Овочі та фрукти» (1670-і) тос-
канського художника Симоне дель Тінторе (Lucca 1630 – 1708) – послідовника 
Караваджо, учня П’єтро Паоліні (1603 – 1681). Італійська дослідниця Франческа 
Балдассари характеризує живописця як «…одного з найбільш яскравих майстрів 
натюрморту в центральній Італії у другій половині XVII ст..» [4, с. 14-16]. Атри-
буція відбулася за ознаками, подібними до «Суду Париса»: характерна узагальню-
юча манера на темному тлі з використанням тих самих предметів, присутніх як у 
сумському, так і в інших натюрмортах: біла із золотом фарфорова ваза з великою 
гілкою каштану, кошиком з осінніми овочами повторюється й в інших композиці-
ях. В українських музейних зібраннях роботи цього рідкісного тосканського ху-
дожника не зустрічаються.

Світським змістом сповнені твори на теми з Біблії («Знаходження Мойсея») та 
античної міфології («Венера і Амур») невідомих живописців венеціанської шко-
ли XVII – XVIIІ ст. з колекції Б.І. Ханенка, які ще чекають на ґрунтовне дослі-
дження. 

У цей період в художньому житті Італії формувався жанр пейзажу. Величні 
краєвиди з гротами, скелями та водоспадами генуезького художника А. Маньяско 
(або кола), римських майстрів Р. да Тіволі, А. Локателлі та Д. Паніні (автора твору 
з античними руїнами). Підтвердженням авторства Андреа Локателлі «Пейзажу з 
водоспадом» є малюнок, що зберігається в садибі Архангельське, датований 1827 
роком (автор невідомий). За свідченням зав. відділом М.Д.Краснобаєвої, малю-
нок з картини Локателлі знаходиться в «рисованном каталоге» (Розміри рисунку: 
15,5х20,3. Олівець, туш, перо. Рамка: 20,9х25,9). Сумський пейзаж Локателлі за 
М.Б.Юсупова (1751 – 1831) зберігався у великій садибі «Архангельске» в залі, що 
звався «Кабінет». У 1831 р. картину перевезено до Петербургу в юсупівський па-
лац на Мойці (в Античній галереї). [2, 10]. З Архангельським пов’язаний останній 
період історії колекції М.Б. Юсупова. 

Венеціанська школа живопису ХІХ ст. зберегла життєстверджуючий характер. 
Світський мотив І пол. ХІХ ст. представляє рідкісне полотно Козрое Дузі (1808 
– 1859) «Музичний вечір у Тінторетто», написане в С.-Петербурзі (1842), автор 
звертається до особистості видатного майстра чинквеченто. За швидкість у роботі 
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сучасники маестро називали його «Тінторетто». Академік, професор Імпера-
торської академії художеств К. Дузі довгий час працював у Росії, залишивши 
чудові спогади, де згадується й сумський твір [6, с. 20, 74, 100, 221].

У ХІХ ст. набуває розвитку архітектурний пейзаж («ведута»), майстром 
якого був Б. Беллотто («Площа Пітті у Флоренції») [2. Атрибуція І. Марко-
вої]. У пейзажах Г. Чарді, А. Вольпе спостерігається тяжіння до пленерного 
трактування образу природи.

Окрасою експозиції Нідерландського мистецтва є парадний портрет «Фрі-
дріха-Генріха Оранського та Амалії фон Сольмс Браунфельс» (1638) пензля 
видатного «утрехтського караваджиста» Герріта ван Хонтхорста, який на-
писав кілька подвійних зображень родини штатгальтера, що зберігаються в 
музеях Амстердама (Rijksmuseum), Гаазі (Королівська галерея Mauritshuis) 
та в інших зібраннях. Подружжя Оранських подано на повний зріст на тлі 
розкішної драперії. Саме за їхнє правління, після виснажливих війн за неза-
лежність, засяяла зірка «золотого століття» голландського мистецтва. Є свід-
чення представників штатгалдерської родини про те, що портрет Фрідріха-
Генріха з дружиною написано на замовлення (тоді художник отримав 6800 
гульденів) [2]. Саме на цьому прототипі базувалося багато зображень Оран-
ських, як подвійних, так й окремих погрудних і на повний зріст. З подвій-
ного портрету існує гравюра.

У камерних образах «Моріца Оранського» М. Міревельта й «Ерцгерцога 
Альбрехта VІІ» К. де Воса (?) відсутня ідеалізація, акцент зроблено на особис-
тих психологічних рисах, внутрішніх хвилюваннях. Останній, після смерті 
портретованого, на замовлення робив повторення з відомого зразка П. Рубен-
са. Портрет із сумського музею є самостійним, схожим на політичного діяча 
й за стилістикою подібний до інших чоловічих образів Корнеліса де Воса. На 
темному тлі виокремлено стомлене обличчя із важким зосередженим погля-
дом у три чверті праворуч (написаний на дерев’яній панелі, на звороті – чер-

Жозеф – Дезіре Кур. Подруга.1845 Готліб Шик (1776-1812)Портрет Фридриха IV  
Саксен-Гота-Альтенбургського
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вона сургучна печатка) [13]. Подібні портрети визначних діячів набули особливого 
поширення в мистецтві Нідерландів.

Відомо, що учні та послідовники Рубенса часто повторювали його композиції на 
сюжети з грецької міфології. Одним із таких був Теодор ван Тюльден – автор тво-
ру «Геркулес вибирає життєвий шлях» із колекції музею (подібний – зберігається 
в галереї Уффіці – Флоренція). Художника міфологічного сюжету «Викрадення 
Європи» Корнеліса Схюта визначено за однойменною ермітажною картиною. Сум-
ський зразок зроблений з авторської офортної дошки, відбитої в дзеркальному ві-
дображенні, тому колорит полотна більш щільний, ніж оригінал [3, с. 445-446]. 

Саме в XVII ст. на мистецькому олімпі Нідерландів стався вибух. Бюргери, го-
ловні замовники художніх творів, прагнули бачити відображення власного, по-
збавленого шляхетності життя, поширенню світських жанрів. З’явилися так звані 
«малі голландці», які писали картини невеликих розмірів на замовлення. Мода на 
ці роботи набула великого розмаху серед усіх верств суспільства, що породило ве-
ликий попит на картини. Значного розвитку набули: портрет, пейзаж, побутовий 
жанр і натюрморт, що виявилися своєрідним феноменом цього століття, до якого 
відносяться твори з колекції музею: Давида Тенірса Молодшого, Арт ван дер Не-
ера, Яна ван Гойєна, ін.

За зразками, що зберігаються в провідних музеях Європи, атрибутовано й авто-
рів мисливських натюрмортів – Давіда де Конінка, Віллєма Гау Фергюсона (вва-
жалися Ян Фейт та Віллєм ван Алст). За допомогою фахівців із Києва визначено 
правильну транслітерацію прізвищ Віллєма ван Херпа («Старий бешкетник») та 
Корнеліуса ван Куйленбурга («На кухні»). За підписами, характерними стилістич-
ними ознаками також стали відомі автори творів: Яна Вонка, Карела Дюжардена, 
Дірка ван Бергена, Андріса Джорджа Рота, Пітера ван Блумена (твір останнього 
атрибутовано Оленою Живковою, заст. директора з наукової роботи Національно-
го музею Богдана та Варвари Ханенків).

Полотно Ніколаса Пітерса Берхема «Руїни храму Бахуса» зберігає цікаву іс-
торію потрапляння до Пушкінського музею образотворчих мистецтв, придбане в 
«1914 р. через Е.Ф.Ф.» (до сумського музею надійшла у 1951 з Лебедина). Автори-
тет італійських майстрів у голландців був досить високим, низка нідерландських 
художників відвідувала Італію, роками працювала там. Таким є приклад Берхе-
ма, у творчому діапазоні якого «теплі» пейзажі з міфологічними сюжетами, іди-
лічними місцями, наближені як до національної традиції, так і до пасторальних 
мотивів із італійськими краєвидами.

Твори на побутові теми та міські сюжети Пилипа Воувермана, Давида Тенірса 
Молодшого також визначено після реставраційних робіт за монограмами та стиліс-
тичними ознаками. «Чоловічий портрет з лютнею» Франса Хальса (на дерев’яній 
панелі) з монограмою, датований 1638 роком. У даному випадку залишаються 
сумніви щодо оригінальності твору Хальса Старшого. Складним, темно-золотавим 
колоритом Апеннінського краєвиду з акведуком на дальньому плані є «Дорога до 
гавані» з морською затокою, руїнами колон і стаффажними фігурами, органічно 
вписані в існуючий ландшафтний простір. Світлина київського інтер’єру Оскара 
Гансена доводить беззаперечне походження твору, яке до недавнього часу припи-
сувалося невідомому італійському художнику (“Альбом світлин інтер’єрів будин-
ку О.Г. Гансена (Київ. 1914), “Альбом світлин зібрання О.Г. Гансена (Київ, 1915). 
Пошуки автора дивовижного теплого пейзажу італійського надвечір’я з гаями, що 
тануть у променях скель і руїн, відбулися завдяки порадам мистецтвознавців із 
Німеччини («шукати художника серед італійських голландців»). Так, за стиліс-
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тичними ознаками з характерними, ледь помітними тоновими переходами 
від насиченого теплого до золотавого колориту, романтичний пейзаж, скоріш 
за все, належить пензлю провідного пейзажиста з Утрехта Яну Боту [14], твір 
якого гідно доповнює колекцію музею «золотої доби» ХVІІ ст.

Французьке мистецтво ХVІІ – поч. ХХ ст. представлено творами худож-
ників різних стилістичних напрямів: маньєризму, рококо, класицизму, са-
лонного академізму, романтизму, барбізонців, послідовники імпресіоністів.

До майстрів другого періоду школи Фонтенбло належить велике полотно 
«Алегорія Генріха ІV» (поч. ХVІІ ст.), яке походить з колекції Оскара Гансена 
(донедавна вважалося школою Рубенса). Рухлива насичена композиція з об-
разом Генріха IV у вигляді римського легіонера серед ангелів, бога Хроноса, 
Мінерви, у ніг якої – Медуза Горгона; ліворуч – Марія Медичі з маленьким си-
ном Людовіком ХІІІ. Алегорична тема свідчить пророцтво майбутнього жит-
тєвого шляху бурбонського короля ХVІ ст. Є припущення, що автором твору 
був Дюбуа (Амброзиус Босхарт (1543, Антверпен – 1614, Фонтенбло). Під час 
свого правління Генріх IV запросив фламандських і французьких художни-
ків у Фонтенбло. Відомо, що Дюбуа написав кілька великих картин із життя 
короля та Марії Медичі, завершені після смерті батька сином Дюбуа [15, 16].

У творчих пошуках митців ХVIII ст. після історичного домінував портрет-
ний жанр. Зразком поширеного в класичному мистецтві цього періоду камерно-
го портрету є поясне зображення молодого чоловіка пензля Нікола Ларжильє-
ра, у картинах якого поряд із рисами шляхетності та величності з’являються 
образи зі складними кольоровими сполуками, що підкреслюють витонченість 
моделі. У діяльності живописця спостерігаються ознаки стилю рококо, попу-
лярного у феодально-аристократичних колах французького двору.

Настанов легких буколічних тем рококо, після помпезного бароко, дотри-
мувався Антуан Ватто та його учні, насамперед, Жан-Батист Патер, твір яко-
го («Сцена в саду») представлено в музейній експозиції (приписувався Нікола 
Ланкре) [7, с. 133-138]. Патер писав невеликі твори з групами відпочиваю-
чих, танцюючих осіб на лоні природи, одне з них – «Дами та кавалери на лоні 
природи». У сумській картині відбито фрагмент осіб (із згаданої роботи), які 
відпочивають за неспішною бесідою біля великого дерева.

Пейзажний живопис Гюбера Робера виявився близьким до тодішніх ху-
дожніх течій, що й обумовило його популярність, творчість якого припала на 
досить швидку зміну декількох мистецьких стилів. Однак, романтична спря-
мованість із жанровими сценками в дусі рококо яскраво відбита в овальному 
полотні «Руїни з аркою».

Провідний напрям у мистецтві Франції ХVІІІ ст. класицизм із філософ-
ськими засадами просвітництва досяг найбільшого розквіту, важливим 
принципом якого стала свобода вибору та необмеженість власного тракту-
вання жанрів. Характерні риси гармонійної асиметрії композицій присутні 
в дещо ідеалізованих пейзажах Жана-Батиста Пільмана [17], що також атри-
бутовано за аналогами. 

«Пейзаж з рікою» надійшов у 1938 р. з Ермітажу як твір Клода Лоррена. 
Проте, за стилістикою більш подібний творчості брюссельського живописця 
лісових пейзажів Жака д’Артоса, який разом з іншими митцями писали Су-
анські лісові мотиви (місцевість в околицях Брюсселя) [18].

Яскравим представником романтизму був і К.-Ж. Верне, який на замов-
лення короля Франції Людовика XV створив серію картин «Порти Фран-
ції», що була продовженням його творів із морськими краєвидами й пор-
тами Італії. Художник уславився завдяки створенню пейзажних портів 
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Середземномор’я, а також фантазійних буревійних композицій, що розійшлись 
різними країнами Європи.

Риси салонного академізму й рококо помітні у творі Е. Віже-Лебрен «Графи-
ня Літта» (1802), яка постає в алегоричному образі античної музи. Типовий образ 
піаністки свого часу вдало передано в камерному портреті з написом «аmi» – «По-
друга» (1845) французького портретиста Жозефа – Дезіре Кура, який на початку 
1840-х років приїхав з Франції до С.-Петербургу, працював в Огюста Монферрана 
під час будівництва Ісакіївського собору, розписуючи купол. Дезіре – автор істо-
ричних картин і понад дев’ятсот портретів, серед яких найвідомішими вважають-
ся «Портрет Монферрана у ведмежій шубі» і «Портрет великої княгині Олени Пав-
лівни» [19]. Твір підписано нерозбірливо, але всі літери, крім першої, співпадають 
із прізвищем Дезіре. 

Традиції класицизму ввібрала жанрова картина Л. Буальї «Урок оптики» 
(1792) із зображенням другої дружини політичного діяча Франції Дантона та його 
сина. Художник створив кілька варіантів подібної композиції, розповсюджених у 
гравюрах.

Пленерний живопис ХІХ ст. барбізонців із світло-повітряною перспективою, 
складними нюансами світла й кольору – характерний для пейзажів Шарля Плес-
сі (дані про художника відсутні) та Ліона Ріше. Яскравим послідовником імпре-
сіоністичного живопису вважається Поль Мадлін, автор картини «Купальниці». 
Нові стильові пошуки, як-то: орієнталізм і літературний символізм, відображено у 
творах Л. Мушо «Провулок у Каїрі» та Ж. Бертрана «Офелія» і «Маргарита». Твір 
учня Енгра Ежена Апперта «Мушкетери» сповнений темпераментом й особливою 
рухливістю. 

Найяскравіше у французькій колекції представлена скульптура таких видат-
них майстрів, як: Ф. Шарпантьє, Е. Фремьє, П. Лекуртьє, Ж. Жером, А. Каррьє-
Беллез, А. Арсон, П. Мен. Саме їхня творчість на мистецькому олімпі Європи ХІХ 
ст. була провідною. 

Окрасою німецької колекції є твори Й. Тишбейна, Х. Штьокліна, А. Швейтце-
ра, А. Бьокліна, Р. Фрейтага тощо.

Наукова робота над визначенням інших авторів триває, проте, серед останніх 
атрибуцій виокремлюється портрет Фридриха IV Саксен-Гота-Альтенбургського 
(1774 – 1825), написаний між 1802 – 1810 роками Кристианом Готлібом Шиком 
(1776 – 1812). До недавнього часу вважався твором невідомого автора «Портрет Ле-
опольд ІV Фридрих Анхальт-Дессау (1794 – 1871)», який не відповідав портретній 
схожості на сумській картині. Визначені автор і портретований за біографічними 
даними одночасно перебували в Римі. Творча манера Готліба Шика в сумському 
полотні подібна до його відомих портретів Генріетти Даннекер (1802) та Фридриха 
Саксен-Гота-Альтенбургського (1806), у яких використані локальні бірюзові ко-
льори в поєднанні з теплою вохристою гамою, що повторюються, а також типи об-
личчя із «золотою» кучерявою зачіскою. Із 1802 по 1811 рік К.Г. Шик жив у Римі 
і був прийнятий до родини німецького філософа, лінгвіста, державного діяча Віль-
гельма Гумбольдта, з яких писав портрети [20], пройняті особливою романтикою, 
історичні композиції та пейзажі.

Інший твір «Портрет невідомого», який сидить за столом, тримаючи в руках 
ретельно написані хірургічні прилади, за стилістикою подібний до творчості Йозе-
фа Карла Штилера (1781–1858) – німецького художника-портретиста, певний час 
був придворним живописцем баварських королів. В історію мистецтва ввійшов як 
автор відомого образу Людвіга Ван Бетховена, став визначним своїми неокласич-
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ними портретами [21]. Стосовно портретованого, то пошуки з фотодокумен-
тальних зображень серед німецьких лікарів І половини ХІХ ст. привели до 
Карла Адольфа фон Базедова (1799-1854), відомого лікаря-дослідника, який 
відкрив хворобу щитоподібної залози, названої на його честь [22]. Камерний 
портрет, скоріш за все, написаний на замовлення.

До однієї з останніх атрибуцій належить бісквітна скульптура Августа 
Шпіса «Сестри» (1860-і), визначення якої стало можливою після реставрації 
(була розбита на багато уламків). На піддоні, в тісті – літери Л (закреслена) 
та А. Підтвердження отримано від дослідниці творчості Шпіса доктора мис-
тецтвознавства Катерини Хмельницької [26, 448с.], яка додала, що форму-
вальником у скульптора був Іван Лукін [2 (листування e-mail)].

Вірно прочитана транслітерація відкрила авторів творів: «Водяний млин» 
віденського живописця Андреаса Гролла (1850-1907) [23], а також «Мор-
ський краєвид» (після повернення з реставрації) французського мариниста 
Жана Антуана Теодора Гюдена (1802-1880). Останній – учень Жироде-Трио-
зона и барона Гро – свою творчість присвятив морським пейзажним мотивам, 
військовим подіям і залишив велику кількість творів, що зберігаються в му-
зеях Франції, Німеччини, Росії та ін. [24]

Довгий час не був визначений зимовий жанровий мотив з військовими, 
пов’язаний із сторінками першої світової війни (виконаний на дерев’яній 
панелі), підписаний Е. Benessit. Пошуки довели, що автором твору є фран-
цузький художник Емануель-Шарль Бенезит (1887 – 1975) – живописець, 
графік-ілюстратор, син знаменитого засновника словника Бенезита («Слов-
ник живописців, скульпторів, рисувальників, граверів всіх часів і країн» – 
уперше виданий у 1911 р.) Е. Бенезит був учасником першої світової війни 
[25]. За стилістичними ознаками твір написано до 1920 р. (походить з колек-
ції Капністів).

З огляду на вищесказане, ці відкриття та висновки є першим кроком до 
подальшого дослідження у створенні повного ілюстрованого каталогу захід-
ноєвропейського образотворчого мистецтва Сумського обласного художнього 
музею ім. Никанора Онацького. 
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І. Т. Павленко

ТВОРИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ГРАФІКИ XVIII – XIX СТ.
В ЗІБРАННІ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО

ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ІМ. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО
 
Постановка проблеми. Дана колекція в зібранні Сумського обласного художнього му-

зею ім. Никанора Онацького займає одне з найзначніших місць і достойно презентує мис-
тецький рівень всього зібрання. 

Мета. До колекції входять твори високого європейського рівня. Отже метою даного по-
відомлення є спроба ознайомлення з цим розділом як фахівців, так і шанувальників мис-
тецтва. 

Ключові слова: графіка, ксилографія, офорт, літографія, акватинта. 

Колекція складається з рідкісних творів, що представляють графіку у всій її 
багатоманітності технік (ксилографія, офорт, літографія, монотипія), призначен-
ні різновидів (станкова та книжкова графіка), національних європейських шкіл 
(Британія, Польща, Німеччина, Італія), жанрів (портрет, пейзаж, історичний та 
побутовий жанри), мистецьких стилів і напрямків (бароко, рококо, класицизм, 
романтизм, ін.). 
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Гравюра відома з 6 ст. в Китаї, з 14–15 – у Європі (ксилографія, різцева 
гравюра, офорт), літографія – з 18 ст., станкова графіка почала розвиватися 
в епоху Відродження. До графіки відносять і твори, виконані фарбами (аква-
рель, гуаш, сепія, сангіна ін.). Такі роботи за застосуванням виразних засобів 
подібні до живопису. Їх зразком в музейному зібранні є твори італійських ху-
дожників XIX ст. Вернетті («Повернення з поля») і Капетті («Замок»), архі-
тектурний пейзаж німця Ф. Кайзермана (1765-1833 «Руїни Пестума»), відо-
мого польського майстра В. Котарбінського (1848-1921. «Смерч», «Тамара і 
Демон», «Біля могили», «Битва в повітрі», серія мініатюр «Сценки з життя в 
палаці» – «Раби», «Біля паркової огорожі», «Тихі води», «Під кронами дерев», 
«Біля фонтана», «Побачення у парку», «Товариство під тентом», «Біля водо-
йми», «Спостерігаючи надвечір’я»), де набагато більшу роль відіграє колір та 
його нюанси, пляма , тональні переходи, ніж лінія та штрих. Використовуючи 
виразні можливості акварелі, Ф. Кайзерман передає велич і, водночас, поетич-
не сприйняття архітектурних шедеврів давно минулої , але незабутньої епохи.

Значна частина робіт відтворює образи відомих історичних осіб. У техніці 
акватинти, що теж за своїми виразними можливостями є близькою до фарбо-
вих функцій, виконаний портрет Наполеона відомого французького худож-
ника Поля Делароша (1797-1856). 

Акватинта – спосіб гравірування за допомогою протравлювання кислотою 
металевої пластини з наплавленим асфальтовим або каніфольним пилом і з 
нанесенням зображення кислотоупорним лаком. В результаті виникає ефект 
тонованого малюнка. Акватинта може служити також для кольорового дру-
ку. Саме з застосуванням кольору у цій техніці виконані твори французького 
графіка Л.-Ф. Дебюкура (1755-1832), що відображають історичні події напо-
леонівських війн, зокрема участь у них Польщі як союзника Франції: «Поль-
ські улани на постої» та «Смерть князя Юзефа Понятовського». 

У 1798 р. Зенефельдером винайдений спосіб плоского друку, при якому 
друкованою поверхнею слугує камінь. Зображення наносять літографським 
олівцем, або жирною літографською тушшю, відбитки утворюються перено-
сом фарби з друкованої поверхні безпосередньо на папір під тиском. В ХІХ 
ст. літографія отримала широке розповсюдження, і, незважаючи на те, що 
в ХХ ст. її в поліграфіі замінив офсет, вона і донині зберегла своє значення 
як техніка художніх творів. Різноманітні прийоми, застосовані саме за до-
помогою цієї техніки (відтворення об’єму, простору ін.), ми спостерігаємо у 
творах французьких авторів Л.-Ф. Дебюкура («Наполеон І»), Е.-О. Морана 
(«Портрет Наполеона ІІ»). За допомогою тональних контрастів підкреслено 
самостійне значення постаті в просторі фона, що допомагає автору передати 
самотність зображених, особливо Наполеона І, вертикаль постаті якого про-
тиставлена горизонталі землі, що виглядає як пустеля. Трагічною була доля і 
його сина – Наполеона ІІ, який прожив лише двадцять один рік. Син Наполе-
она І і Марії-Луїзи, дочки австрійського імператора Франца І, він помер через 
17 років після того, як лише кілька днів пробув Наполеоном ІІ (незважаючи 
на те, що бонапартисти вважали його законним нащадком на престол), в зам-
ку Шенбрунн, в тій самій кімнаті, де жив його батько, який тоді був у зеніті 
своєї могутності, і був похований як член родини Габсбургів у Відні. 

Романтичні риси притаманні виконаним англійськими граверами в цій 
же техніці портретам імператора Миколи І (Джордж Доу, 1781–1829), по-
ясна постать якого подана майже силуетно, і Джорджа Вашингтона (Томас 
Чізмен, 1846-1923), що є типовим зразком парадного портрета, де спостеріга-
ються численні елементи розповідності і водночас глорифікації. Цікаво, що 
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живописець Джон Трамбулл (1756-1843), з портрета якого виконане літографічне 
зображення, метою свого життя вважав бути «художнім історіографом» американ-
ської революції, де він брав участь, а потім був на американській дипломатичній 
службі. Цей відомий в США художник створив багато портретів учасників війни 
за незалежність.

В зібранні музею є немала кількість графічних портретів видатних людей, вико-
наних в одному з ранніх і в свій час поширених різновидів – різцевій гравюрі. Це 
вид заглибленої гравюри на металі, в якому малюнок прорізається штихелем на по-
верхні пластини («дошки») з міді, цинку, сталі. Заглиблення, що утворилися, запо-
внюються фарбою для друку на папері – спосіб, що набув поширення ще в середні 
віки. З одержаного таким чином зображення можна було робити відбиток на папері. 
Найбільшого поширення ця техніка набула в ХV-ХVІІ ст. в Німеччині, Нідерландах 
, Франції, вона використовувалась також і для оформлення друкованих видань, але 
залишила свій слід перш за все в станкових творах. Більш лаконічним за композиці-
єю, ніж зображення Вашингтона, є портрет Петра І гравера Л.-П. Анрікеля з оригі-
налу відомого французького майстра Поля Делароша (1797-1856) – історичного жи-
вописця, професора Паризької школи красних мистецтв, пізнього романтика, який 
мав тяжіння до історичних сюжетів з прагненням відображення правдоподібної і 
конкретної обстановки, костюмів і побутових деталей, автора портретів королів, фе-
одальної знаті. Любов до деталей виявилася в цьому портреті в ретельному відобра-
женні рис обличчя, зачіски, костюму (ґудзики, манжети, мереживо сорочки, пояс з 
кистями, стрічка через плече, ін.), зброї (шпага, дуло гармати). 

Німецький художник Л. Вольф зобразив Фрідріха ІІ на коні , на фоні пейзажу 
з частиною палацової будівлі в глибині. Фрідріх П залишив в історії своє ім’я не 
тільки як монарх, а й як видатна особистість. Король з династії Гогенцоллернів, 
він був крупним полководцем, в юності знаходився під впливом ідей французького 
Просвітництва. Водночас він став (пізніше) послідовно втілювати принципи прус-
ської системи воєнно-бюрократичного абсолютизму і мілітаризму, виразником ін-
тересів прусського дворянства. Автор зобразив його на білому коні, у військовій 
формі, з шаблею і орденом на грудях. Незважаючи на зовнішню репрезентатив-
ність, портрет має не тільки і не стільки парадний, скільки більш камерний харак-
тер, підкреслена не так войовничість, як самозаглибленість, споглядання оточую-
чого природного середовища, стан філософських роздумів. 

 Конкретні історичні особи і події польської історії відображені в різцевих гра-
вюрах Г. Редліха (1840-1884) «Проповідь Скарги» і «Сигізмунд-Август в Любліні», 
виконаних з творів знаменитого польського майстра Яна Матейка. В «Проповіді 
Скарги» показаний гострий момент заклику до збереження майбутнього Польщі. 
Ксендз-ієзуїт, ректор єзуїтської академії в Вільно Петро Скарга Павенський (1536-
1612) був визначним політичним діячем, придворний проповідник короля Сигіз-
мунда Ш, блискучий оратор, він мав вплив на короля, його метою було посилення 
позицій католицизму у Польщі, один з ініціаторів Брестської унії 1596 р. і прибіч-
ник посилення королівської влади. В своїх «Сеймових проповідях» засуджував сва-
вілля магнатів. Зображена саме одна з таких проповідей на засіданні сейму. Гравер 
слідом за художником вибудовує складну в композиційному відношенні сцену з Пе-
тром Скаргою в центрі та великою кількістю постатей, індивідуальність кожної з 
них передана за допомогою , в основному лише лінії та штриха і чорно-білого кольо-
ру. За відсутності тих різноманітних засобів, що їх має живописець, йому вдалося 
передати і простір приміщення, і планові та масштабні співвідношення всіх поста-
тей та інших об’єктів, що в ньому знаходяться. Майстерно застосоване світлотіньове 
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моделювання допомагає відчуттю реальності всієї сцени, незважаючи на зна-
чно (в порівнянні з оригіналом) зменшені розміри аркуша. Ці художні якості 
притаманні також і іншій роботі – «Сигізмунд-Август у Любліні» з оригінала 
Яна Матейка (1838-1893) (назва Матейка – «Люблінська унія»). Зображений 
зал у палаці, стіни якого прикрашені гербами, де проходить момент прийняття 
Люблінської унії, зокрема, присяги союзників Польщі. Виділяється урочиста 
постать Сигізмунда-Августа ІІ в чорному одязі з Розп’яттям, яке високо під-
няте в руці. Унія була актом об’єднання Польщі і Великого князівства Литов-
ського в одну державу – Річ Посполиту, затверджена польським і литовським 
сеймами. Вражає майстерність Редліха в майже ювелірній точності передачі за 
допомогою лаконічних засобів саме цього різновиду гравюри загального «жи-
вописного» враження як від деталей, так і композиції в цілому. 

Менш поширеною була так звана «чорна манера», або меццо-тінто. Це різ-
новид заглибленої гравюри, в якому поверхні металевої дошки гранильником 
надається штрихуватості, що дає при друку суцільний чорний фон. Ділянки 
дошки, що відповідають світлим місцям малюнка, вискоблюють, вигладжу-
ють, полірують. Саме переважання темних кольорів помітно в гравюрах, де 
зображені люди мистецтва – актриса Сарра Сіддонс в ролі Музи трагедії («Ак-
триса» – гравюра за живописним твором Джошуа Рейнольдса, 1723-1792 ), 
видатний англійський письменник-романтик Вальтер Скотт (за живописним 
зразком Г. Реберна, 1756-1823). Обидва митця відіграли значну роль в роз-
витку англійського мистецтва періоду романтизму і подальших напрямків.

Мистецтво графіки завдяки своїм можливостям широкого тиражування 
охоплює значний часовий і територіальний а, відповідно, і художній простір. 
Розділ графіки в зібранні Сумського обласного художнього музею ім. Ника-
нора Онацького відображає не тільки високий рівень майстерності окремих 
авторів, а й загальний розвиток цього виду мистецтва у різних європейських 
школах ХVШ - ХIХ ст., а також тогочасні історичні події та видатних осіб, 
що становить не тільки мистецьку, а й документальну цінність епохи. 
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О. О. Гагіна

РОЗДУМИ БІЛЯ КАРТИНИ КОЗРОЄ ДУЗІ
«МУЗИЧНИЙ ВЕЧІР У ТІНТОРЕТТО»

У розвідці висвітлено деталі історії створення живописного полотна з колекції 
СОХМ ім. Н.Онацького «Музичний вечір у Тінторетто», зроблено спробу довести, 
що згадувана в книзі «Щоденник художника Козроє Дузі або Пригоди венеціанця у 
Росії» [2] картина «Родина Тінторетто» та музейна робота – один твір.

Ключові слова: Козроє Дузі, Якопо Робусті, Марієтта Тінторетта, музейна ко-
лекція, щоденник художника.
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У залі італійського мистецтва Сум-
ського обласного художнього музею ім. 
Н. Онацького експонується картина ве-
неціанського художника XIX ст. Коз-
роє Дузі (1808 – 1859) «Музичний вечір 
у Тінторетто». Надійшла до колекції в 
1951 р. з Лебединського художнього 
музею під назвою «Концерт» (Ж – 420, 
полотно, олія, розміри 144х190). У 
1980-і р. стало відомо, що в Ермітажі 
(С.-Петербург) зберігаються ескізи до 
цього твору, а поважна особа, зображе-
на на картині, уважно слухає концерт, 
– видатний художник епохи Ренесан-
су – Якопо Робусті на прізвисько Тін-
торетто, що в перекладі з італійської 
– малий красильник (або син красиль-
ника) [10, с. 3]. Тоді було визначено й 
дату створення картини – 1842 р.

Світський жанровий живопис пре-
зентує творче дозвілля венеціанців у 

часи пізнього Ренесансу. На полотні – група людей в інтер’єрі розкішної вітальні, 
у відчинені двері розкривається вид на нічне місто. Місячне сяйво за межами па-
лацу, яскраве світло від люстри венеціанського скла, свічок і дзеркал в іншій залі 
створюють особливий колорит невимушено-мистецької атмосфери вечора, свого 
роду «квартирника» часів Відродження. Значна кількість деталей як у дизайні 
одягу, так й інтер’єрі захоплює глядача. Центр картини – тріо музикантів, які сво-
їм мистецтвом розважають публіку. Спінет, лютня та флейта – головні атрибути 
картини. Але, не зважаючи на номер, що виконують музиканти, публіка слухає не 
належним чином, як це буває у філармонічній залі, а почуває себе вільно, розкуто: 
хтось дійсно виявляє суцільну увагу (наприклад, сам Тінторетто), хтось – безтур-
ботно спілкується, роздивляється картини, мініатюри (молоді дівчата, ліворуч, 
біля розчинених балконних дверей), малий хлопчина годує собаку, і виникає вра-
ження, що це як мінімум друзі, а, можливо, родичі головної постаті – власника бу-
динку Якопо Тінторетто. У зв’язку з цим припущенням, ділимося невеликою роз-
відкою в галузі літератури й історії мистецтва, з метою певного дослідження: кого 
ще, крім відомого художника Тінторетто, зображено на полотні, частково просте-
жити шлях від написання картини до її надходження до Сумського художнього 
музею і довести, що згадувана в докладному щоденнику художника Дузі картина 
«Тінторетто» («Родина Тінторетто») й експонат з постійної експозиції СОХМ ім. 
Н.Онацького – одне полотно.

У книзі «Щоденник художника Козроє Дузі або Пригоди венеціанця у Росії» 
(переклад з італійської Наталі Колосової), що охоплює період життя майстра в Пе-
тербурзі 1839 – 1843 рр., чотири рази згадується картина «Тінторетто». Що це за 
полотно? Сам автор, Козроє Дузі, один із чотирьох разів називає її «Родина Тінто-
ретто» («Сім’я Тінторетто»), у трьох інших – «Тінторетто».

 За хронологією подій, описаних в щоденнику, згадки про цю роботу подано так:
– 10 січня 1840 р., коли Козроє Дузі на шляху до Російської Імперії зупиняється 

в Мюнхені: «…У мене була Її Величність королева Кароліна (Кароліна Баденська 
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(1776 – 1841) – перша королева Баварії, старша сестра російської імператри-
ці Єлизавети Олексіївни, дружини Олександра I). Їй здалися достовірними 
ще незакінчені портрети, що стояли в мене в майстерні. Також їй сподобали-
ся ескізи до картин «Страта Марії Стюарт» (у 1841 р. Козроє Дузі отримав від 
художньої академії Санкт-Петербургу звання некласного художника саме за 
малюнок «Хода Марії Стюарт на страту»), «Капітуляція Калле», «Венеціан-
ка» й «Сім’я Тінторетто», яку я пишу за свій кошт» [2, с. 20];

– 21 лютого 1841 р. уже в Петербурзі: «…Я там був у призначений час (ма-
ється на увазі кабінет імператора Миколи I) й мені сказали, що імператор ба-
жає подивитися мої роботи. Я в ту ж годину поїхав за ще недописаною кар-
тиною «Тінторетто» й ескізами. Князь Волконський повідомив, що на завтра 
покаже все імператору Миколі I» [2, с. 74];

– 16 серпня 1841 р.: «Продовжую працювати над «Тінторетто», практично 
закінчив: коли він буде остаточно готовий, хочу запропонувати його велико-
му князю спадкоємцю» [2, с. 100];

– 19 червня у 1843 р: «…домовився з паном Тінацци (можливо, це посе-
редник, автор перекладу не ідентифікував цю постать і навіть має сумніви 
щодо прізвища: в оригіналі згадується то Tinazzi, то Pirazzi) про продаж моєї 
картини «Тінторетто» за 2000 рублів на руки, до того ж 25% з того, що він 
отримає зверху. Він одразу ж виплатив мені 1000 рублів» [2, с. 221].

Уперше, згадуючи картину «Родина Тінторетто», Козроє Дузі акцентує 
увагу на її створенні за власний рахунок. Це має особливе значення для прак-
тичної людини, зі щоденника відомо, що Дузі такий і є. Головна мета при-
їзду до Російської імперії – заробіток задля утримання сім’ї (хвора дружина, 
двоє дітей, стара матуся), яка залишилась у Венеції. Варто згадати, що думку 
художника приїхати до Петербургу підтримали знакові для нього особи: ди-
пломат, генеральний консул, Ломбардо - Венеціанського королівства Василь 
Фрейганг, на той час, великий князь, у майбутньому – імператор Олександр 
II, який, мандруючи Венецією, придбав декілька робіт Козроє Дузі й запро-
сив італійця до імперії [2, с. 11]. 

Коротка біографічна довідка свідчить, що народився художник у Венеції 
28 липня 1808 р. Із дитинства мав літературний хист, але перемогла любов до 
малювання. Успішно навчався в Академії образотворчого мистецтва рідно-
го міста (1820 – 1827 рр.), у результаті чого отримав кімнату в закладі, біля 
школи живопису, – привілей, що надавався тільки двом учням, досягнув-
шим найкращих результатів. У 1830 р. одружується з Антонієттою Феррарі, 
дочкою скульптора Бартоломео та сестрою скульптора Луїджи, з яким був у 
дружніх стосунках. Займається іконописом, розписує вівтарі, співпрацює з 
багатьма церквами Італії. За спритність і швидкість у роботі отримав пріз-
висько «сучасний Тінторетто» [6].

Після народження другої дитини Козроє іде на пропозицію друзів поїхати 
до Монако, де має деякий успіх, працюючи в жанрі портрету. Повернувшись 
до Венеції, розписує театральні завіси. У 1840 р. починається його довга по-
дорож Росією. Швидко увійшовши до аристократичних кіл, пише портрети, 
жанрові картини, розписує храми. Ставши членом художньої Академії, плід-
но працює, а через рік отримує звання академіка за картину «Сократ застає 
Алківіада в товаристві гетер». У 1851 р. стає професором Академії за картину 
«Обряд погребіння». Мозаїчна копія цього полотна згодом знайде своє місце 
в Ісаакієвському соборі [2, с. 7]. За своє 17-річне перебування в Росії, Козроє 
Дузі кілька разів приїздив на батьківщину. Помер в Італії (м. Маростіка) у 
1859 р. 
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Повертаючись до картини «Тінторетто», робимо висновок, що Козроє Дузі пише 
її не на замовлення, не поспішаючи, так би мовити для душі, звернувшись до теми 
колеги та земляка художника Тінторетто, який жив у XVI ст. у Венеції, був су-
часником Тиціана, Веронезе, Беліні й інших видатних митців Пізнього Ренесансу.

Полотно з постійної експозиції музею «Музичний вечір у Тінторетто» написа-
но в 1842 р. Дата відноситься саме до того періоду (1839 – 1843), описаного Дузі 
у своєму докладному щоденнику. Із нього достовірно відомо: протягом 1842 р. 
він не писав твору під назвою «Музичний вечір у Тінторетто». Також виявлено, 
що це людина прискіплива й уважна до деталей. Таким чином, можна припусти-
ти: картина Сумського обласного художнього музею ім. Н.Онацького «Музичний 
вечір у Тінторетто» й згадувана автором Козроє Дузі в щоденнику картина «Ро-
дина Тінторетто» або «Тінторетто» – одне полотно. Чому ж розбіжності в назві? 
Ймовірно, твір перейменовано впродовж його «життя». Так, наприклад, на ви-
ставці в Петербурзі 1859 р. він експонувалася під назвою «Збори в живописця 
Тінторетто XVI століття» [3]. Саме таку назву згадує у своїй роботі «Художня 
виставка у Петербурзі травень та червень 1859 року» публіцист М.Л. Михайлов. 
А музейна картка наукового опису дає попередню назву картини «Концерт», що 
надійшла до Сумського зібрання в 1951 році з Лебединського музею. Приходимо 
до висновку, що протягом кількох десятиліть найменування однієї картини змі-
нювалося і згадувана в щоденнику Козроє Дузі робота «Родина Тінторетто» (або 
«Тінторетто») й «Музичний вечір у Тінторетто» СХМ ім. Н.Онацького – одне й 
теж саме полотно.

Із цією версією збігаються й інші цікаві факти. У творі Сумського музею «Му-
зичний вечір у Тінторетто» зображено близько 30 фігур людей. Це можуть бути 
як гості відомого художника, бо «…Тінторетто відрізняється великим музичним 
хистом, чудово грає на різних інструментах і влаштовує різного роду музично-дра-
матичні інсценування» [1, с. 2], так і члени його великої родини. Щодо сім’ї Тінто-
ретто, то в нього дійсно було 20 рідних братів і сестер. Сам він мав восьмеро дітей. 
За однією з версій: семеро – у шлюбі з Фаустиною де Віскові й одна позашлюбна, 
перша й найулюбленіша донька, від німецької куртизанки Корнелії [9]. Цю інфор-
мацію опосередковано підтверджує той факт, що досвід спілкування Тінторетто з 
куртизанками згадується французьким письменником, філософом епохи Відро-
дження Мішелем Монтенем (1533 – 1592) у його «Щоденнику мандрів по Італії 
1580 – 1581 років». Автор вказує: «Якопо Тінторетто писав з натури портрет однієї 
з найвідоміших венеціанських куртизанок, людини талановитої, освіченої – по-
етеси Вероніки Франко» [11].

Один із біографів Тінторетто Карло Рідольфі (1594 – 1658) у своїй праці «Дива 
мистецтва, або Життєпис найвидатніших художників Венеції» писав: «Жила у Ве-
неції Марієтта Тінторетта, донька відомого Тінторетто, найдорожча для нього, він 
навчив її малюнку і кольору, вона писала такі твори, що мужі дивувалися. Будучи 
маленькою, вбиралася хлопчиком. І батько всюди водив її з собою, і всі вважали 
її хлопчиком. У музиці і співі навчалася у відомого Джуліо Заккіно. Особливий 
дар був у Марієтти – писати портрети» [9]. А сам Якопо Тінторетто вмів грати на 
різних інструментах, включаючи арфу. 

Джорджо Вазарі (1511 – 1574), італійський історик і теоретик мистецтва, відо-
мий як автор книги «Життєписи найславетніших живописців, скульпторів й ар-
хітекторів» щодо Тінторетто писав: «…він володів усілякими талантами, особливо 
любив грати на різних музичних інструментах і взагалі був людиною приємною у 
всіх відносинах» [7, с. 5].
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Видатний знавець італійського мистецтва Павло Муратов (1881 – 1950) 
у роботі «Образи Італії» детальніше окреслив особистості митця: «… Ця лю-
дина, любила музику. Його улюбленою розвагою були домашні концерти, в 
яких брали участь він сам і його донька, відмінна музикантка і непогана пор-
третистка. Будинок Тінторетто, в якому жилося так духовно і так поглиблено 
і в якому вечорами лунали спінет і лютня, представлявся якимось оазисом 
серед регламентованого свята, серед ділової і парадної Венеції того часу» [4]. 
На картині «Музичний вечір у Тінторетто» теж зображено музикантів за спі-
нетом і з лютнею. У центрі – за спінетом – молода дівчина, почувається впев-
нено й грає із задоволенням. Вірогідно, це і є талановита й освічена Марієт-
та Тінторетта, яку на картині захоплено й задумливо слухає батько. Маючи 
неабиякий хист до музики й образотворчого мистецтва, дівчина багато пи-
сала. За переказом, працюючи над портретом, Марієтта тішила замовників 
чудовим співом. Її здібності були настільки визначними, що навіть імператор 
Максиміліан і король Філіп ІІ запрошували доньку майстра Тінторетто пра-
цювати придворною художницею, але батько не дозволив, а видав її заміж за 
німецького ювеліра Марко Августо, який жив у Венеції [9, с. 7].

Мистецтвознавці-дослідники шкодують, що не залишилося жодного пор-
трета підписаного рукою Марієтти Тінторетти, окрім автопортрета датова-
ного 1580 роком, який знаходиться в галереї Уффіци (Флоренція), можливо 
тому, що її роботи підписував батько.

Але повернемося до «життєвого шляху» полотна «Музичний вечір у Тін-
торетто». Як уже згадувалося, картина надійшла до Сумської музейної ко-
лекції з Лебединського музею, в якому зберігаються роботи з приватного 
зібрання відомих колекціонерів Капністів. У 1852 р. Михайлівську садибу 
Лебединського повіту передано саме графам Капністам, родині славетній, по-
важній та творчій. Василь Олексійович (1838 – 1910), онук відомого поета 
Василя Васильовича (1758 – 1823), чий будинок до сьогодні є старовинною 
прикрасою Санкт-Петербурга, був почесним громадянином Лебедина, писав 
літературні твори, збирав предмети мистецтва: картини вітчизняних, захід-
ноєвропейських художників, меблі та порцеляну. Відомо, що граф Василь 
Олексійович Капніст любив музику. Сумський дослідник Ігор Скворцов у ро-
боті «Лебединське літо Сергія Рахманінова. До 125-річчя з дня народження 
великого композитора та піаніста» наводить цікавий факт: «граф Капніст не 
тільки створив відомий у повіті та губернії хор, але ж і сам співав у ньому пе-
ред своїми гостями» [5, 10]. Ймовірно, картина «Музичний вечір у Тінторет-
то» могла бути придбана в Петербурзі одним із Капністів талановитої родини. 

Тож полотно, що чотири рази згадується в новому виданні ЛІМБУС ПРЕС 
Санкт-Петербург (2015) «Щоденник художника Козроє Дузі, або Пригоди ве-
неціанця у Росії», є твором венеціанського художника ХІХ сторіччя Козроє 
Дузі «Музичний вечір у Тінторетто» й слугує окрасою експозиції Сумського 
художнього музею ім. Никанора Онацького.
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С. І. Побожій

ВАЛЕНТИН СЄРОВ І СТАРІ МАЙСТРИ

У статті йдеться про відношення російського художника Валентина Олександровича 
Сєрова до мистецтва старих майстрів. Розглядається процес копіювання митцем творів 
Рембрандта, Рубенса, Тиціана та Веласкеса. З’ясовано ставлення художників останньої 
третини ХІХ – початку ХХ століття до мистецької спадщини старих майстрів. «Пор-
трет Антоніо д’Андраде В. Сєрова з Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацько-
го з огляду на технологію станкового живопису старих майстрів та їхнього впливу на 
концепцію портретної творчості художника. 

Постановка проблеми. Не дивлячись на те, що бібліографія про митця нарахо-
вує більше півтисячі найменувань, тема «Сєров і старі майстри» знаходиться на 
узбіччі дослідницьких інтересів, проявляючись фрагментарно у контексті роз-
гляду проблем становлення Сєрова-портретиста. Разом з тим, ця тема є частиною 
системного підходу, що передбачає розуміння творчості художника як цілісної єд-
ності. Особливості деяких портретів митця вказують на безпосередній вплив мис-
тецтва старих майстрів, зокрема Рембрандта і Веласкеса на композиційні та коло-
ристичні особливості значимих портретів Сєрова. Серед них виділяється «Портрет 
Антоніо д’Андраде» з Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького, 
який потребує окремого аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першим дослідником, який під-
креслив важливість проблеми взаємовідношення Сєрова з мистецькою класикою 
був Ігор Грабар – перший біограф Сєрова, який був особисто знайомий з худож-
ником. Історик мистецтва розглядав її в історико-біографічному контексті, не 
виділяючи як окрему мистецтвознавчу проблему [8, с. 61-67]. Відомості, взяті 
ним безпосередньо від митця стали тим підґрунтям, на якому розвивалися нові 
концепції щодо мистецтва Сєрова. Великий за обсягом документальний матеріал 
знайшов втілення у двотомних збірниках, упорядкованих Іллею Зільберштейном 
та Володимиром Самковим. Ці книги побачили світ у 1971, 1985 та 1989 роках, 
стали цінною джерелознавчою базою в опрацюванні нашої теми [3, 4, 5, 6]. На 
класику, як об’єктивне мірило майстерності та формування естетичного ідеалу 
вказував доктор мистецтвознавства Володимир Лєняшин (1940 р. н.) у праці про 
портретний живопис Сєрова 1900-х років [16, с. 60]. Поряд з портретами співаків 
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Мазіні і Таманьо пензля Сєрова мистецтвознавець ставив і «Портрет Антоніо 
д’Андраде» з сумського музею, вважаючи, що всі вони позначені бажанням 
митця розкрити секрети старих майстрів. У подальшому петербурзький вче-
ний вбачав першооснову портретної спадщини Сєрова у фаюмських портре-
тах, продовжуючи не традицію Рєпіна, а Рафаеля, Веласкеса та Енгра [15, с. 
10]. Значний фактографічний матеріал зібраний та систематизований докто-
ром мистецтвознавства Володимиром Лапшиним у книзі «Валентин Сєров. 
Останній рік життя» висвітлює деякі аспекти теми нашого дослідження [14, 
c. 87, 157, 198]. Ведучий науковий співробітник Державного Російського 
музею у Санкт-Петербурзі (далі – ДРМ) Володимир Круглов у вступній стат-
ті до каталогу виставки Сєрова (2015) відмічав, що деякі ескізи («Дон Кіхот 
і Санчо Панса», «Св. Себастьян») відобразили інтерес художника до класич-
ного живопису, а «Св. Георгій Побєдоносець» (1885), як і твори старих май-
стрів, написаний на дошці [13, с. 14]. Значним поштовхом у відкритті нових 
підходів до вивчення творчості художника стали ювілейні виставки, при-
свячені 150-річчю від дня народження Сєрова у Державній Третьяковській 
галереї (далі – ДТГ) у 2015 році та ДРМ (2016). Куратор ювілейної виставки 
творів Сєрова (ДТГ, 2015) Ольга Атрощенко акцентувала увагу на тому, що 
старі майстри допомагали молодому живописцю зосередити увагу на факту-
рі твору та викликали бажання використати стриману, але вишукану гаму 
тонів [1, с. 14-15]. Науковий співробітник ДТГ Ірина Вакар переконана, що 
типологічно близьким Сєрову живописцем є Едуард Мане, особливо піз-
нього періоду. Серед спільного в їхній творчості дослідниця відмітила спів-
відношення живописного новаторства та орієнтації на класичне мистецтво 
[2, с. 91]. Вплив мистецтва старих майстрів на живопис портрету Антоніо 
д’Андраде відмітив автор цієї статті у доповіді на наукових читаннях, при-
свячених 150-річчю від дня народження Сєрова, які відбулися у Сумах 10 
лютого 2015 р. [19, с. 3].

Сєров В. Портрет Ф. Таманьо. 1891
Державна Третьяковська галерея

Серов В. О. Портрет Антоніо д’Андраде. 1885 
Сумський обласний художній музей
ім. Н. Онацького
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Метою статті є розгляд і виявлення впливу мистецтва зарубіжних митців – ста-
рих майстрів – на становлення власної манери і стилю Валентина Сєрова з огляду 
на практику копіювання та вивчення технічних особливостей при написанні пор-
третів; систематизувати факти, які відносяться до теми дослідження; надати кри-
тичного аналізу висловлюванням Сєрова та інших митців щодо їхнього ставлення 
та оцінки мистецтва старих майстрів.

Виклад основного матеріалу. Під назвою «старі майстри» у німецькій (Alte 
Meister) та англосаксонській (Old Master) традиції прийнято вважати західноєв-
ропейських митців, які працювали до початку ХVІІІ століття. У 1876 р. вийшла 
друком книга «Старі майстри» художника, літератора та історика мистецтва Еже-
на Фромантен (1820 – 1876). Її поява відбулася через два роки після першої ви-
ставки імпресіоністів і її автор у мистецтвознавчих есе, з яких складається пра-
ця, з гіркотою зазначав, що мистецтво живопису – це «/…/ потерянный секрет, и 
последние мастера, его знавшие, унесли с собой ключ к нему» [26, с. 25]. Доктор 
мистецтвознавства Валерій Турчин (1941 – 2015) локалізував поняття «старі май-
стри» перш за все мистецтвом ХVІІ століття. У французькому варіанті, вказував 
вчений, є інший важливий відтінок: «мастера другого случая», «другого типа». 
Саме вони є близькими концепції книги Ежена Фромантена, який прагнув проти-
ставити сучасникам художників минулого [26, с. 25]. Історик мистецтва Віктор 
Лазарєв (1897–1976) у своїй книзі «Старі італійські майстри» (1973) мав на ува-
зі насамперед під цією назвою художників раннього та Високого Відродження, а 
в книзі «Старі європейські майстри» (1974) об’єктом дослідження вченого стали 
Веласкес, Рубенс, Шарден та інші художники ХVІІ – ХVІІІ століття. Мистецтвоз-
навець Вадим Полєвой (1923 – 2008) використовував термін «старі майстри» по 
відношенню до деяких художників ХХ ст. (Пікассо, Шагал та інші видатні митці), 
пояснюючи це непересічним історико-художнім значенням, яке мала їхня твор-
чість. 

Мистецтво старих майстрів стало тим камертоном, за яким почали звіряти свій 
живопис майстри у ХІХ столітті. «Я спрашиваю традицию и традиция мне отве-
чает», – ці слова мистецького та літературного критика Жана Батіста Гюстава 
Планша (1808 – 1857) стали як ніколи актуальними для митців того часу. Твори 
старих майстрів стають предметом колекціонування вже у ХVІІ столітті. Напри-
клад, у зібранні Рембрандта, який не входив тоді до когорти старих майстрів, були 
малюнки та живопис Тиціана, Мантеньї, Луки Лейденського, а копіювання стає 
обов’язковою частиною мистецької практики художників та навчального процесу 
в мистецьких закладах. 

Знайомство Сєрова з творами старих майстрів відбулося у Мюнхені, де він по-
чав опановувати початки мистецтва під керівництвом німецького художника 
Карла Кьоппінга. Якщо у столиці Баварії у виборі творів керувала мати майбут-
нього художника – Валентина Семенівна Сєрова – перша в Російській імперії жін-
ка-композитор, то в Парижі, куди вони невдовзі переїхали, на чолі цього проце-
су опинився вже її син. Вміння хлопчика дати вірну оцінку мистецькому твору 
Ілля Рєпін пояснював наявністю розвиненого естетичного смаку в поєднанні із 
знаннями, які той отримав у музеях та галереях. Цей феномен Рєпін визначив, 
як «/…/ угадывание истинного художества» [цит. за: 8, с. 23]. Навчання Сєрова 
під керівництвом Рєпіна спричинило не тільки опанування мистецьких навичок, 
але й відвідування Ермітажу та Музею Імператорської академії мистецтв у Санкт-
Петербурзі. Очевидно, не без впливу свого вчителя Сєровим була зроблена у 1879 
році копія у графічній техніці з живописного «Портрету старенької з окулярами в 
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руках» (1643, дерево, олія, 61х49) Рембрандта ван Рейна, який надійшов до 
Ермітажу у 1767 р. із зібрання Жюльєнна в Парижі. Цей малюнок 14-річного 
Сєрова знаходиться нині у зібранні ДРМ (папір, вугіль, графітний олівець. 
33,4х30,4). На той час твір був знаний у науковому обігу, як «Портрет матері 
Рембрандта», але після уточнення іконографії, отримав сучасну назву. Вибір 
об’єкту копіювання пояснюється тим, що мистецтво голландського худож-
ника ХVІІ ст. мало сильний вплив на Рєпіна, який неодноразово копіював з 
картин Рембрандта в Ермітажі. На початку 1870-х він виконав копію доволі 
значного розміру (полотно, олія, 111,5х87,5. ДТГ) з оригіналу голландського 
митця «Портрет старенької» (1654) з ермітажної колекції. Вважалося, що у 
цьому музеї знаходилася найкраща збірка творів Рембрандта, яка нарахову-
вала на той час 40 одиниць збереження. У цьому Сєров переконався, будучи 
в Амстердамі шість років потому. У листі до Ольги Трубнікової від 19 липня 
(01. 08) 1885 р. з Гааги він пише: «Странное дело, я думал всегда, что тут, на 
месте действия, я наверно увижу много и хороших вещей Рембрандта и вдруг 
в музее в Амстердаме вижу всего 5 картин, из которых только две действи-
тельно прекрасны, остальные же ничего особенного из себя не представляют. 
Я все время вспоминаю и удивляюсь, как много у нас в Эрмитаже чудных 
портретов Рембрандта [5, с. 59]. Зібрання творів Рембрандта дістало високої 
оцінки й від Рєпіна, який вважав, що у цьому музеї є «кращі взірці» мисте-
цтва цього художника.

Важливим є жанр твору, вибраного Сєровим для копіювання. Вже у під-
літковому віці він вдало малював портрети товаришів, вчителів, знайомих. 
Можливо, раннє усвідомлення себе як портретиста проявилося і в такій фор-
мі, як копіювання. Можна сказати, Сєров «угадав» характер свого таланту, 
що проявився у портретній творчості.

Графічна техніка надала можливості Сєрову вирішити головну художню 
проблему – тональний розподіл світла і тіні, майстром якої був Рембрандт. 
Але грамотно поставити подібне завдання міг тільки Рєпін, якого сучасники 
називали «російським Рембрандтом», а сам художник неодноразово наголо-
шував: «Рембрандт і Веласкес – мої боги». За два роки до виконання Сєро-
вим копії, Рєпін написав «Протодіакона» (1877, ДТГ). Прототип цього твору 
дослідники, починаючи від Ігоря Грабаря, побачили у картині Рембрандта 
«Знаний поляк» (1637. Дерево, олія, 96,8х66. Національна галерея. Вашинг-
тон), яка знаходилася на той час в Ермітажі [27, с. 59]. У мистецтвознавця 
Олексія Федорова-Давидова рєпінський твір викликав алюзії з карликами і 
шутами на полотнах Веласкеса, побачивши у творах обох митців нові загаль-
нолюдські образи, позначені рисами демократизму.

Гірші враження склалися у Сєрова від картин Рембрандта в Старій Піна-
котеці (Alte Pinakothek) у Мюнхені. У листі до Ольги Трубнікової від 30 трав-
ня (11. 06) 1885 р. з Мюнхена зазначив: «/…/ Рембрандт здесь особенно плох. 
Зато здесь много Рубенсовских вещей и хороших» [5, с. 52]. Зазначимо, що 
в ті часи у Старій Пінакотеці знаходилося 7 творів Рембрандта ван Рейна та 
19 творів Пітера Пауля Рубенса. Мистецтво фламандського митця приваблю-
вало Сєрова, який у першій половині 1880-х виконав копію з автопортрета 
Рубенса (етюду до картини «Прогулянка у саду») графітним олівцем на па-
пері (22,6х24,7), нині – у ДРМ [22, с. 223]. Про інтерес до цього митця свід-
чить лист Валентини Серової до Аделаїди Сімонович-Бергман, написаний з 
Мюнхена у кінці липня – на початку серпня 1885 року: «/…/ уже наметил 
[В. Сєров – С. П.] себе картину Рубенса, с которой, он говорит, сможет удачно 
скопировать» [23, с. 129]. Рєпін стверджував, що Сєров за художнім скла-
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дом найближче підходив до Рембрандта. Головну схожість обох митців визначив 
лаконічно: «/…/ просто и широко в главных массах; главное же, родственны они 
в характерности форм» [3, с. 36]. Водночас, відмічав й різницю між ними. Якщо 
Рембрандт тяжів до гармонії загального, то Сєров, навпаки, уникав підпорядко-
ваності загальному в картині, вибиваючись до свободи особистого смаку та «/…/ 
из страха банальности делал нарочито неуклюжие, аляповатые мазки – широко и 
неожиданно резко, без всякой логики» [3, с. 36]. Якщо Рембрандт обожнював світ-
ло, продовжував Рєпін, то Сєров уникав світлових ефектів, але якщо звертався до 
них, то вирішував ці завдання «легко и просто». 

До однорідних Сєрову митців Олександр Бенуа також відносив Рембрандта, Ти-
ціана, Хальса, Веласкеса. На переконання автора «Історії російського живопису 
у ХІХ столітті» їх поєднував об’єктивний погляд на життя та захоплення однією 
«красочной действительностью» [3, с. 400]. Неабияку роль у бажанні Сєрова дійти 
до суті мистецтва старих майстрів відіграв педагог і художник Павло Чистяков, 
якого Рєпін називав «загальним та єдиним учителем». Сприйнявши педагогіч-
ну систему П. Чистякова, Сєров знав і ставлення вчителя до мистецтва майстрів 
минулого. Головною ідеєю поглядів педагога на цю проблему було те, що разом зі 
змістом, обумовленого суспільним життям, змінюються не тільки художник, його 
погляди, але й образотворча мова. Отже, сучасні митці повинні вчитися на творін-
нях образотворчості старовини, але уникати бездумного наслідування. 

З часом у Сєрова поглиблюється розуміння та критичне ставлення до мистецтва 
старих майстрів. Ігор Грабар згадував слова Сєрова про те, що після приїзду до 
Мюнхена у 1885 р. та відвідання Старої Пінакотеки у нього виникло таке вражен-
ня, що він нібито уперше бачив їхній живопис. Грабар пояснював зміни у процесі 
сприйняття художником класичного мистецтва відходом від теорії – до естетики, 
від навчання – до насолоди споглядання шедеврів живопису.

Об’єктом для копіювання у мюнхенській Старій Пінакотеці Сєров вибрав 
«Портрет молодого іспанця» (бл. 1629; полотно, олія. 89,2х69,5) королівського 
живописця Дієго Родрігеса де Сільва і Веласкеса (1599–1660), автора численних 
портретів і тематичних картин, творця галереї характерних народних типів «боде-
гонес». Твір був придбаний у Мадриді у 1806 р. для дюссельдорфської галереї кур-
фюрста Йогана Вільгельма Пфальцського. У літературі зустрічається під різними 
назвами: «Портрет молодого дворянина», «Портрет молодого іспанця», «Портрет 
юнака». Бажання опанувати секрети живопису Веласкеса прагнули митці різного 
спрямування – від романтиків до постімпресіоністів. Іспанський філософ Ортега-
і-Гассет віддавав пальму першості у поверненні мистецтва Веласкеса для Європи 
англійським художникам у кінці ХVІІІ ст.; мистецтвознавець Андрій Чегодаєв 
(1905 – 1994) – історику мистецтва, критику Теофілю Торе-Бюргеру (1807 – 1869) 
та Едуарду Мане. Для останнього іспанський художник був кумиром і принципи 
живопису якого знайшли втілення у творах Мане, зокрема у лаконічній компо-
зиції та кольоровій гармонії. У полоні від майстерності Веласкеса були іспанець 
Франсіско Гойя, француз Ежен Делакруа, росіяни Олександр Бенуа, Віктор Васнє-
цов, Ігор Грабар, Костянтин Коровін, Іван Крамськой, Василь Суриков. 

Першорядну роль у культурно-мистецькій трансляції спадщини великого іс-
панця відіграв Ілля Рєпін. Будучи у 1883 р. разом з мистецьким критиком Воло-
димиром Стасовим, який обожнював Веласкеса, в Іспанії він копіював з картин 
італійського живописця епохи Високого та Пізнього Відродження Тиціана (Тиці-
ано Вечелліо) (1476/77 або 1480-і – 1576) та двох творів Веласкеса: «Меніпп» (бл. 
1638), «Портрет карлика Франсіско Лєскано» (1635 – 1645) – обидві у музеї Прадо 
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(Museo Nacional del Prado) в Мадриді. У листі до Павла Третьякова з Мадрида 
від 29 травня 1883 р. Рєпін писав: «/…/ я сделал две копии с Веласкеса /…/» 
[20, с. 280]. Вважається, що після поїздки до Іспанії колористична гама на 
рєпінських портретах стала більш різноманітною, все більшу роль у них віді-
гравали холодні відтінки спектру, яким віддавав перевагу Веласкес та світлі 
фони на портретах. Очевидно, саме Рєпін порадив Сєрову навчатися у Велас-
кеса, що й зумовило вибір твору іспанського художника для копіювання.

У листі до Ольги Трубнікової з Мюнхена від 30. 05 (11. 06) 1885 р. Сєров 
зазначав: «Пишу я копию с Веласкеца, чудный портрет, пока идет, как бу-
дет дальше – не знаю, но работаю с энергией» [5, с. 52]. Процес копіювання 
тривав більше місяця. Це підтверджує лист Сєрова до Єлизавети Мамонтової 
від 24 червня 1885 р., де він писав: «Я хожу в Галерею старых картин копи-
ровать с одного портрета Веласкеса» [цит. за: 9, с. 573]. Для порівняння: Рє-
пін, за повідомленням Володимира Стасова, виконав копії з веласкесівських 
портретів – карлика за два дні, а Меніппа – за один день (у сукупності витра-
ченого часу).

У виборі Сєровим картини Веласкеса для копіювання також вбачаємо за-
цікавленість і тяжіння Сєрова до портретної творчості. На відміну від Рєпі-
на, тематична картина не стала його покликанням. Більше того, увага митця 
прикута до незакінченого портрета Веласкеса, що проявляється у схематич-
ному малюнку кисті та пальців лівої руки портретованого. Згадаймо, як на 
багатьох портретах Сєрова написані кінцівки рук! Та й сам митець зізнавав-
ся, що «руки писати важко». Його сучасники у цьому прийомі вбачали неза-
кінченість, хоча насправді це було частиною концепції портретної творчості 
художника («Портрет К. О. Коровіна» (1891, ДТГ), «Портрет В. І. Сурико-
ва» (кінець 1890-х – початок 1900-х, ДТГ). Сучасник митця, Володимир Те-
ляковський зробив 21 січня 1904 р. у щоденнику такий запис: «Государь 
[Микола ІІ – С. П.] спросил меня, разве нельзя старое любить, т. е. Рафаэля, 
например. Я ответил, что старое и молодые художники любят, но любят не 
одного Рафаэля, но и Веласкеса. Его портретам стараются подражать. На это 
государь сказал, что он Серова любит, но ругался с ним из-за манеры не окан-
чивать портреты» [3, с. 225].

Як правило, художник-копіїст стикається з головною проблемою – які 
фарби складатимуть живописну основу палітри та використовуватимуться 
для лесіровок. Метод роботи з олійними фарбами досягає у ХVІІ ст. найбіль-
шого розвитку, але колористична система творів Веласкеса базувалася на об-
меженій кількості фарб. В автопортреті на картині «Меніни» митець тримає 
у руці палітру, на якій розташовані у певному порядку десять фарб. 

Теплий колорит «Портрету юнака» досягався використанням 3–5 фарб. 
Сприяло цьому й наявність на палітрі свинцево-олов’янистої жовтої фарби, 
яка користувалися найбільшою популярністю серед живописців того часу. 
Одним із секретів живопису старих майстрів Сєров вважав те, яким чином 
вони передавали на полотнах світлоту тіла: «Это их фокус, их особое мастер-
ство, почти нам недоступное» [4, с. 140]. Звернення Сєрова до цього твору 
іспанського художника обумовлювалося не тільки з точки зору мистецької 
«кухні»: колориту, композиції портрету, розташування фігури та місце об-
личчя на площині полотна, але й розуміння ставлення художника до людини 
та її сутності. 

Про те, що Сєров надавав цій копії особливого значення свідчить факт її 
експонування на ІХ-й періодичній виставці Московського товариства люби-
телів художеств у 1889–1890 роках. Одним з перших поціновувачів твору Сє-
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рова став його приятель, художник і колекціонер Ілля Остроухов, у зібранні якого 
була копія, а з 1929 р. – ДТГ [7, с. 325]. Через чотири роки Сєров знову повертаєть-
ся до живопису Веласкеса, виконавши копію з етюду іспанця до «Портрета папи 
Іннокентія Х» (бл. 1649–1650, галерея Доріа-Памфілі, Galleria Doria Pamphilj, 
Рим). На той час етюд Веласкеса знаходився в Ермітажі, а копія Сєрова – нині у 
приватній збірці в Парижі. Над процесом копіювання Сєрова уважно стежив жи-
вописець та художник театру Олександр Головін (1863–1930): «Я был очевидцем 
настойчивости, с какой Серов копировал портрет папы Иннокентия Х (Веласке-
са) [в Эрмитаже]. Шаг за шагом преодолевал он технику Веласкеса, скоблил, тер, 
переделывал, снова скоблил, снова писал и сделал изумительную копию, которую 
прямо невозможно было отличить от оригинала» [3, с. 225]. Зі спогадів видно, що 
художник зіткнувся з живописною проблемою, пов’язаною з вільною манерою 
письма, притаманну митцям ХVІІ століття. На думку доктора мистецтвознавства 
Олександра Якимовича (1947 р. н.) – автора книг «Портрети Веласкеса», «Худож-
ник і палац: Дієго Веласкес», якщо композиція, костюм, побудова простору карти-
ни свідчить про порядок культури, то відкрита, вільна манера письма перетворює 
сюжети на «видовище вільної гри стихій», де є місце випадковим ефектам кольо-
рових субстанцій [28, с. 39]. Цінні спостереження щодо технологічного процесу 
залишила донька митця Ольга Валентинівна: « /…/ часто счищал написанное. 
Он любил писать по оставшемуся тончайшему красочному слою. Палитры, кисти 
всегда были в идеальной чистоте» [24, с. 19]. 

Відомо, що Веласкес часто писав портрети без підготовчого малюнку. На відмі-
ну від іспанського художника, який витрачав на портрет небагато часу, процес ко-
піювання у Сєрова з етюду Веласкеса займає літо 1889 року. Копійний твір звернув 
на себе увагу одного з критиків, який назвав його «чудовою копією». На запитання 
Миколи Ульянова (1875–1949) – учня Сєрова у Московському училищі живопису, 
ліплення та зодчества щодо ставлення свого вчителя до копіювання, той відповів: 
«Полезно ли, не знаю. Мне было просто приятно остаться наедине с работой Велас-
кеса, как бы с ним самим и размышлять. Вот и все! Нужно, очень нужно видеть 
хорошие произведения. Эрмитаж – вот что важно для всех нас» [4, с. 146]. 

В іспанських музеях Сєров віддав належну шану представнику венеціанської 
школи живопису Тиціану, який, на його думку: «/…/ повыше самого Веласкеца» 
[6, с. 503]. Для того, щоб зрозуміти картини Тиціана Валентин Олександрович кате-
горично стверджував, що його твори слід бачити у Мадриді. Для наступної копії Сє-
ров вибрав картину італійського майстра «Венера перед дзеркалом» (бл. 1555. По-
лотно, олія. 124,5х 105,5. Національна галерея мистецтв у Вашінгтоні), яка на той 
час знаходилася в Ермітажі, а в 1931 р. була продана американському міліонеру Е. 
Меллону. Беручи за основу композицію твору Тиціана Сєров вільно потрактував її 
в техніці акварелі («Венера перед дзеркалом». 1890-ті, папір, акварель. 54,2х44,8. 
ДТГ). У свою чергу, як відомо, Веласкес вважав себе послідовником Тиціана.

Мистецтво Веласкеса ставало еталоном для деяких критиків і в разі негативного 
сприйняття твору Сєрова, і в компліментарному дусі. Наприклад, М. Брешко-Бреш-
ковський у відгуку на портрет княгині О. К. Орлової (1911, ДРМ) побачив недолік 
у тому, як написана нога княгині «Веласкес таких вещей не делал, – он весь гармо-
нично прекрасен и рисовал, как бог» [4, с. 44]. Протилежну оцінку цьому портрету 
надає Олександр Бенуа у відгуку на виставку сучасного мистецтва у Римі, де він екс-
понувався: «Портрет княгини Орловой такое же чудо живописи, как и Иннокентий 
Х Веласкеца /…/» [3, с. 412]. Оглядач ІХ періодичної виставки Московського това-
риства любителів художеств у 1889 – 1890 рр. у газеті «Новое время» від 30 груд-
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ня 1889 р., віддаючи належне таланту Сєрова та відмічаючи в його портретах 
«велику силу пензля» зауважив, що меценати вбачають у ньому «московсько-
го Веласкеса». Але така похвала давала, на погляд рецензента «/…/ повод не-
брежничать в отделке деталей и позволять себе якобы гениальные дерзости в 
колорите. Это жаль. Веласкес Веласкесом, а работать над собой и над портре-
тами все-таки нужно» [цит. за: 23, с. 252]. Деякі замовники серед найбільших 
чеснот твору Сєрова вбачали перегук з творами Веласкеса. Генріетта Гіршман 
(1885–1970) згадувала: «Портрет [Сєров В. Портрет Г. Л. Гіршман. 1907. ДТГ], 
на мой взгляд, перекликается с картиной Веласкеса «Лас Менинас», в которой 
Веласкес достиг потрясающих вершин искусства. Валентин Александрович 
очень любил Веласкеса, изучал его манеру и часто вспоминал о нем в разго-
ворах с нами» [4, с. 330]. Високу оцінку від митців (О. Бенуа) і критиків (С. 
Маковський) отримав «Портрет юриста Д. В. Стасова» (1908), експонований 
на виставці «Мир искусства» у Санкт-Петербурзі через два роки після його на-
писання. Один з критиків зауважив, що деякі місця на портреті за технікою 
нагадують портрети Веласкеса. Мимоволі складається враження, що критики, 
визнаючи талант Сєрова-портретиста шукають йому аналогії не серед сучас-
них митців, але знаходять у золотому столітті іспанського живопису в особі 
Веласкеса. Ця тенденція спостерігається й після смерті Сєрова. Зокрема, пе-
тербурзький художній критик Іван Лазаревський вважав, що художник мав 
низку творів, які поставили Сєрова на одну висоту з такими майстрами світо-
вого живопису, як Веласкес, Тиціан, Хальс.

Після закордонної поїздки, в якій Сєров знайомився з мистецтвом старих 
майстрів і виконав копію з картини Веласкеса, художник написав портрет 
португальського оперного співака, тенора Антоніо д’Андраде (1854 – 1942). 
Про цей портрет ми знаємо все або майже все: дату і термін написання (се-
анси тривали між 28 серпня та 8 вересня 1885 р.), іконографію зображеної 
особи. Відомі й володарі цього портрету до його надходження до Сумського 
художнього музею. Спочатку він був у зібранні «любителя-колекціонера» 
Н.В. Челіщева, який збирав твори російських живописців та графіку. Після 
розпродажу картин з його колекції у березні та квітні 1910 р. у галереї Лемер-
сьє у Москві, портрет д’Андраде попав до нового власника – петербурзького 
колекціонера портретів А.І. Прянишнікова. Потім портрет, невідомо яким 
чином, опинився в Сумах у Поліни Данилівни Шухт, в якої був придбаний у 
1948 р. художнім музеєм (акт надходження до Сумського художнього музею 
від 5 січня 1948 р. Фондовий архів СОХМ ім. Н. Онацького. Книга № 1. Акти 
постійних надходжень експонатів за 1946 – 1955 рр., арк. 331). Портрет екс-
понувався на V періодичній виставці Московського товариства любителів ху-
дожеств у 1886 р. (№ 72) – першій виставці, в якій Сєров брав участь, а також 
на посмертній виставці Сєрова в 1914 р. у Москві (№ 43) та Санкт-Петербурзі 
(№ 47)» [10, с. 6]; виставках творів Сєрова у ДТГ та ДРМ у 1935 році. На ви-
ставках у Москві та Ленінграді разом з сумським портретом глядачі також 
побачили й копію Сєрова «Портрет молодого іспанця». Принагідно зазначи-
мо, що у Сумському художньому музеї є ще один твір Сєрова – «Дворик. Віз». 
У 1920-х рр. у Сумському художньо-історичному музеї знаходився «Портрет 
Волконської» (1903?; Харківський художній музей) пензля Сєрова, який був 
у зібранні київського колекціонера Оскара Гансена. Розглянемо «Портрет 
Антоніо д’Андраде» у розрізі теми «Валентин Сєров і старі майстри».

Разом зі своїм молодшим братом, баритоном Франческо д’Андраде (1859–
1921), Антоніо виступав у складі італійської трупи Приватної опери Савви 
Мамонтова упродовж 1885–1886 рр., на замовлення якого й було написано 
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портрет співака. Голос Антоніо д’Андраде звучав з театральної сцени інших єв-
ропейських міст – Варшави, Лондона, Мілана, Туріна. Виконував головні партії 
тенора в якості запрошеного артиста, зокрема в операх «Аїда», «Кармен», «Лоен-
грін», «Лукреція Борджіа», «Фауст». Співаки мали успіх не тільки у публіки, але 
й митців. Німецький художник Макс Слєфогт (1868–1932) портретував Франчес-
ко д’Андраде у 1912 р., закарбувавши його на полотні в образі Дон Жуана в опері 
Моцарта. Брати-співаки входили до складу італійської трупи і мали значний успіх 
у московської публіки. Їхні виступи схвально оцінювала критика: «Оба певца яви-
лись исполнителями отличной школы и в то же время прекрасными артистами в 
самом серьезном смысле этого слова /…/ Братья д’Андраде являют собой яркий 
пример того, что может быть сделано школой и искусством, при условии, конеч-
но, артистичности натур, из небольших даже данных природой голосовых средств. 
Прекрасная школа сказывается у обоих певцов во всем – в изящной манере пения, 
в ровности переходов, в законченной выразительности, в красивых pianissimo» 
[цит. за: 11, с. 493-494]. Ось як описує враження від артиста художник Костянтин 
Коровін: «Шла опера «Фауст». Я никогда ранее не видал артистов вблизи, а тут, за 
кулисами, где поставил меня Мамонтов, прямо передо мною на сцене, одетый в го-
лубой плащ, в шляпе с пером, стоял красавец Антонио д’Андраде. Надо мной рабо-
чие держат фонарь с лунным голубым светом, и, залитый им, красавец итальянец, 
приложив руки к сердцу, как бы замирая, поет в кулису: Salve d’amore casa pure…» 
[11, с. 156]. У репертуарі Приватної опери були нові іноземні вистави, де головні 
партії виконувалися відомими італійськими співаками Франческо Таманьо (1851 
– 1905) і Анджело Мазіні (1845 – 1926). Портрети обох співаків у виконанні пензля 
Сєрова: «Портрет Ф. Таманьо» (1891. ДТГ) і «Портрет А. Мазіні» (1890. ДТГ), ви-
конав на замовлення Савви Мамонтова. За останній художник отримав першу пре-
мію на конкурсі Московського товариства любителів художеств. Зазначимо, що 
разом з іншими портретами композиторів та музичних виконавців ці твори форму-
ють особливу – музичну тему в творчості митця [18]. 

Портрет д’Андраде займав особливе місце у ранньому періоді творчості Сєрова. 
На це вказував сам митець: «В первый раз я поставил перед собой задачу портрета, 
когда писал Милушу Мамонтову [«Портрет Людмили Анатоліївни Мамонтової» 
(1884, полотно, олія. 57х45. Новгородський державний об’єднаний музей-заповід-
ник], во второй раз – когда хотелось передать смеющегося д’Андраде. Но Милу-
ша была еще девочкой, а д’Андраде мало и плохо позировал, почему опять полу-
чился не портрет, а этюд» [8, с. 69]. На складність процесу написання портрету 
співака вказував і Грабар Замість запланованої значної кількості сеансів, на які 
розраховував Сєров, відбулося всього декілька: «/…/ и д’Андраде, избалованный 
публикой, неохотно и с перерывами позировал, что отразилось на ходе работы» [8, 
с. 328]. Не дивлячись на несприятливі умови у процесі позування натури, Сєрову 
вдалося створити одухотворений та виразний образ співака. Художник демонструє 
у ньому свою техніку письма, але не допускає вольнощів, які дозволятиме у більш 
пізніх портретах. У монографії Грабар закидав авторові цього твору щодо відсут-
ності міцності у формі та чорноти у кольорі [8, с. 328]. Остання претензія історика 
мистецтва якраз й пояснюється тим, що портрет д’Андраде виконувався з огляду 
на взірці живопису старих майстрів, зокрема Веласкеса. Якщо копія з «Портрету 
молодого іспанця» виконувалася Сєровим у червні 1885 р., то вже через два міся-
ці він пише портрет д’Андраде. Чутливість до мистецтва іспанського художника 
проявилася у сумському портреті, що знайшло втілення як у трактуванні образу 
моделі, так і у використанні технічних засобів.
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Першочергове значення у творі має «музейний» колорит, де переважають 
темні відтінки кольорів, на тлі яких світлою плямою виділяється обличчя спі-
вака. Цей прийом використовує Веласкес у мюнхенському «Портреті молодо-
го іспанця», так само, як й колористичну обмеженість. На останнє вказував 
Ежен Фромантен, який відзначав у творах іспанця дивовижний колорит, що 
складався з похмурих фарб. З живописної точки зору полотно Веласкеса ніби 
не є складним у зв’язку з відсутністю кольоровості («цветности»). Цей метод 
іспанця стає програмою живопису в портреті Сєрова. Подібна тенденція про-
слідковується у деяких творах Рубенса. Не дивлячись на обмежену кількість 
основних кольорів, фламандський художник, на думку автора книги «Старі 
майстри», досягає надзвичайного ефекту, завдяки протиставленню їх один 
з одним. Для того, щоб створити враження кольорового багатства полотна 
Рубенс уводить до коричневого підмальовку два або три активних кольори. 
Ежен Фромантен протиставляє манеру накладання фарби на полотно фла-
мандським художником сучасним йому митцям, зокрема Курбе, з густими 
мазками та важким шаром фарби. В її основі знаходиться міра, притаманна 
живопису Рубенса.

 Сєрову довелося вирішувати й непросту композиційну проблему, яку, на 
наш погляд, допомогли вирішити названі вище майстри. Згадаймо слова ху-
дожника, записані Костянтином Коровіним: «Как эти испанцы замечательно 
головы в холст вставляли; так вот как надо» [10, с. 89]. Візуальне обстежен-
ня портрету співака надало можливість зробити деякі висновки, насамперед, 
у царині колориту. В якості підмальовку використано фарбу коричневого 
відтінку з подальшим ускладненням, завдяки уведенням фарби чорного ко-
льору. Скоріше за все, на палітрі художника знаходилося від трьох до п’яти 
фарб. У такому кольоровому регістрі працювали Рембрандт і Веласкес, а по-
декуди й Рубенс.

У деяких місцях, поблизу кромки, полотно не записано, що свідчить про 
швидкий темп роботи, а також про те, що головним завданням було написан-
ня обличчя співака. Нижче від підпису Сєрова, виконаного у правій нижній 
частині чіткими літерами червоного кольору видніються смужечки кольору, 
які утворилися завдяки надлишку розчинника. Будучи у Мадриді, за рік до 
смерті, Сєров знову вивчав твори старих майстрів: Веласкеса, Дюрера, Ман-
теньї, Рафаеля, Тиціана. Після перегляду картин останнього помічає важ-
ливий технічний прийом: «/…/ все написано на легком масле, не особенно 
задумавшись» [6, с. 243]. Подібний технічний прийом спостерігаємо і на пор-
треті д’Андраде. Живописна площина у ньому ще не підпорядковується без-
посередній виразності твору, що обумовлюється на наш погляд, відсутністю 
поставленого завдання самим художником.

Характер нанесення мазків у сумському портреті обумовлений логічною 
спрямованістю. Якщо форми обличчя виліплено дрібними мазками, то одяг 
і тло портрету записані вплавленими мазками, утворюючи майже однорідну 
поверхню, яка характеризується просторовою невизначеністю. Складається 
враження, що Сєров не пише картину, але покриває фарбою полотно у час-
тинах тла та одягу співака. Лише у деяких місцях видніються сліди пензля. 
Цікавий прийом спостерігаємо у трактуванні малюнку лівої частини облич-
чя, яка уведена у глибоку тінь, а кордони її підкреслено чорним кольором, не 
даючи їй розчинитися з тлом. 

Глухий колорит на портреті португальського співака побудований на зем-
ляних фарбах. Чорний колір – частий гість на полотнах старих майстрів. 
Чорну фарбу – палену слонову кість з її багатьма відтінками використовував 
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Рубенс. Про місце чорної фарби на палітрі іспанського та голландського митця від-
мічав Рєпін у листі до Віктора Васнєцова від 29 грудня 1873 року: «Замечатель-
но – Рембрандт и Веласкес писали почти одной черной краскою и потом кое-где 
оживляли» [цит. за: 17, с. 565]. Сєров надавав цьому кольору особливого змісту, 
висловлюючись про це таким чином: «Краски не важны, я хочу писать черной», 
«Ты черным напиши хорошо» [11, с. 90]. Художник уміло розподілив тонові спо-
луки, що дозволило підкреслити форми у місцях, де колір фону майже зливається 
з одягом або волоссям портретованого. Майстерність Сєрова виявилася у тому, що 
покладені у деяких місцях не по формі мазки (крило носа, правий бік губи) ніяк 
не знижують загального враження від створеного художником образа. Слід зазна-
чити, що технічний прийом – ліплення рис обличчя дрібними мазками різними за 
кольоровою тональністю у цьому портреті матиме продовження у портреті «Дівчи-
на, освітлена сонцем» (1888). Якщо кольорова та композиційна система портрету 
д’Андраде орієнтована на рецепти старих майстрів, особливо Веласкеса, то у дру-
гому творі має ознаки впливу нового живопису.

Технологічний процес створення картини Сєровим суттєво відрізнявся від 
складного процесу старих майстрів. Якщо в основі останніх був ретельний вибір 
основи твору (полотно, дерево), його обробка, приготування фарби, вибір захисно-
го шару (лак), то у Сєрова технологічний процес спрощувався через застосування 
матеріалів промислового виробництва. 

Якщо система колориту твору синтезувала музейні враження Сєрова від мисте-
цтва Веласкеса і Рембрандта, тематично портрет Антоніо д’Андраде споріднений з 
деякими портретами голландського живописця Франса Хальса (між 1581–1585 – 
1666), на яких зображені особи, які посміхаються або сміються («Мулат» бл.1630, 
Музей образотворчих мистецтв, Лейпціг; «Хлопчик з глечиком», «Циганка»). 
Твори Хальса у музеї Харлема справили велике враження на Рєпіна: «/…/ живой 
художник, свободный…», – писав він у листі до Василя Полєнова [21, с. 450]. Буду-
чи у цьому місті 18 липня (31. 07) 1885 р. Сєров відвідав художній музей, в якому 
знаходилася колекція творів Франса Хальса. Блискуче вміння Хальса передавати 
миттєві рухи та фізіономічні особливості моделі у момент сміху або посмішки озна-
чали наявність у творах артистичної виразності, якій під силу зображення майже 
усіх відтінків людських емоцій. Завдання Сєрова зобразити посмішку д’Андраде 
знайшло продовження в портреті усміхненої Зинаїди Юсупової. 

 Художник, як правило, при написанні портрету виходить з якогось баченого 
ним взірця, який на даний момент володіє його почуттями та думками, особливо 
на початковому етапі творчості. Не виключенням був і Сєров. Відсутність розгор-
нутого сюжету в портреті д’Андраде апелює на вивчення його достоїнств насампе-
ред у мистецькому плані. 

Висновки. Звернення Валентина Сєрова до мистецтва старих майстрів обумов-
лювалося декількома чинниками:

по-перше, воно було пов’язано з навчальним процесом в академії, орієнтованим 
на розуміння мистецтва у царині колориту та формоутворюючих чинників твору 
на зразках мистецької спадщини минулого. Значну роль у зацікавленні Сєрова 
мистецтвом старих майстрів відіграв Ілля Рєпін, який приділяв значної уваги ко-
піюванню їхніх творів;

по-друге, обумовлене загальною тенденцією серед російських художників, 
спрямованою на знайомство, вивчення та застосування технічних прийомів живо-
пису старих майстрів у власній художній практиці, а також пошуку опори у цін-
ностях культури минулого;
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по-третє, копії, зроблені Сєровим з творів Рембрандта, Веласкеса, Рубенса 
виявили коло митців, творчість яких особливо імпонувала художнику. Пор-
трети Веласкеса підштовхнули Сєрова до створення власної концепції пор-
третного мистецтва, що полягала у зображенні моделі не прикрашаючи і не 
ідеалізуючи її, – писати те, що бачиш. Якщо копії Сєрова з творів Веласкеса 
були дотичними до оригіналу, то копія з картина Тиціана послугувала приво-
дом для вільного інтерпретування. «Портрет Антоніо д’Андраде» з Сумського 
художнього музею виконаний з огляду на взірці старих майстрів, зокрема, Ве-
ласкеса та Рембрандта; 

по-четверте, чутливість Сєрова до нового живопису (Жюль Бастьєн-Лє-
паж, Андерс Цорн) не заперечувала уроків, отриманих ним від мистецтва 
старих майстрів, до яких він звертався протягом усієї творчості, створюючи 
своєрідне поле для культурного діалогу та формуючи технологічні особливос-
ті творчого процесу. Будучи спорідненим за тематикою, разом з портретами 
Мазіні і Таманьо, «Портрет Антоніо д’Андраде» становить значний інтерес, 
як з іконографічного боку, так і з точки зору технології творчого процесу. 
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Г. О. Решетньова

МАЙСЕНСЬКА ПОРЦЕЛЯНА В СУМСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 
ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ ІМ. Н. ОНАЦЬКОГО

У статті проаналізовано ряд порцелянових творів виробництва Майсена, що надій-
шли від приватних власників та нині зберігаються в колекції Сумського обласного худож-
нього музею імені Никанора Онацького. Завдяки компаративному та мистецтвознавчому 
аналізу, уточнено атрибуцію майсенських виробів. Дослідження порцелянових творів з ко-
лекції музею у порівнянні зі світовими аналогами як малої пластики, так і монументаль-
них об’єктів, вводить предмети української збірки у світовий контекст. 

Ключові слова: фарфор, атрибуція, порцелянова мануфактура Майсена, Сумський об-
ласний художній музей.

Постановка проблеми. В українських музейних колекціях збережена значна 
кількість творів західноєвропейської порцеляни. Проте дослідження в галузі де-
коративно-вжиткового мистецтва, а саме – фарфору, обмежується переважно міс-
цевими виробництвами. Західноєвропейські зразки часто оминаються або згаду-
ються лише під час тематичних виставок. Через обмеження доступу до колекцій та 
відсутності обговорення – зустрічаємо помилки в атрибуції творів навіть у музеях 
національного масштабу. 
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Мета дослідження. Проаналізувати ряд порцелянових виробів мануфакту-
ри Майсена, що надійшли від приватних колекціонерів та нині зберігаються 
в колекції Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацько-
го. Уточнити атрибуцію творів та ввести український спадок у загальноєвро-
пейський контекст.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Порцеляну мануфактури Май-
сена вивчало досить багато закордонних дослідників. Публікації вітчизня-
них авторів містять здебільш переклади, що обумовлено повною довірою 
іноземним експертам. Задля атрибуції творів у дослідженні було залучено за-
гальні праці, що містять історію виробництва та торкаються етапів розвитку 
[4; 5; 10; 13; 16]. При пошуку аналогів у роботі використовувалися каталоги 
великих закордонних збірок [1; 7; 11] та відомі іноземні аукціони.

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі вивчення стилістич-
них особливостей порцеляни з українських приватних збірок, що надійшли 
до музейних фондів, було опрацьовано колекції державних установ Києва, 
Харкова, Одеси, Сум. В результаті було виявлено похибки або не повні дані 
стосовно ряду предметів. Певним чином це могло бути пов’язано з відсутніс-
тю відповідної літератури та джерел, закритістю кордонів, що заважало по-
передникам зробити повноцінну характеристику предметів. Враховуючи, що 
нові відкриття у дослідженні європейської порцеляни постійно здійснюють-
ся, відкриваються західні колекції, ми можемо простежити аналоги та по-
новому поглянути на речі, що зберігаються у фондах нашої країни. 

На жаль, частина музейних установ не відкрита до співпраці з незалеж-
ними дослідниками. Проте зрушення, які споглядаємо в обласних музеях на 
прикладі Одеси та Сум, дають надію, що й інші музеї будуть змінювати полі-
тику стосовно відкриття фондів. 

Після ознайомлення з колекцією Сумського обласного художнього музею 
ім. Н. Онацького (СОХМ), за сприянням директора Н. Юрченко та завідувача 
фонду декоративного мистецтва Л. Федевич, ми опрацювали інвентарні картки 
з творами, що надійшли до музею від приватних власників. Увагу привернули 
предмети, що поступили від харківського колекціонера Є. Русакової. В збірці 
були класичні твори порцелянової мануфактури Майсена періоду розквіту, на 
кшталт алегоричної фігури «Зима» (дана та всі наступні назви взято з інвентар-
них карток музею), яка, немов алегорія в барокових виставах, була своєрідним 
прологом діяльності майсенського виробництва та епілогом епохи бароко (іл. 1). 

На білому постаменті, прикрашеному рельєфними ледь позолоченими за-
крутами, стоїть оголений літній чоловік. Його тіло частково прикриває дра-
перія з хутряним підбиттям, яка кріпиться на стегні та огортає чоловіка за 
спиною та навколо голови. Край тканини чоловік тримає правою рукою, ліва 
відставлена в бік, немов гріється над вогнищем. З лівого боку, трохи поза-
ду розміщено постамент, який за кольоровою гамою перегукується з базою 
та містить блакитні деталі схожі більш на хмаринки аніж на сніг. На білому 
постаменті, який нагадує жертовник, лежать коричневі дрова з помаранчево-
червоними відгалуженнями – імітація невеликого вогнища. 

Незважаючи на алегоричність, активний рух фігури, звертаємо увагу 
на кольорову гаму та декоративні елементи, які стають більш округлими, 
плавними, світлими. Навіть зелений колір драперії та помаранчевий (вог-
ню) – пом’якшені, виконані більш на нюансах, аніж контрастах. Дане при-
пущення підтверджено й історичними фактами: модель «Зима» створено за 
часів Й. Кендлера у 1750–1760-ті рр., але молодим скульптором Ф. Мейером  
[1, ил. 194]. І якщо Й. Кендлер народився за часів бароко і вимушений був 
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прилаштовуватися до рококо, то Ф. Мейер вже «народився» у новому стилі. Мала 
пластика у його виконанні, як перехідний етап, містить риси манірності: немов 
натягнута крива, яку порівнюють з «кривою» Ф. Бустеллі [10, p. 58] (роботу якого 
також можемо бачити в СОХМ).

Сюжет же «Зими» абсолютно бароковий. Інколи, при пошуках даної іконогра-
фії, звертаються до «Іконології» Ч. Ріпа [9]. Проте, відоме нам зображення з да-
ного джерела 1709 р. зовсім не збігається з порцеляновим твором. У Ч. Ріпа зиму 
уособлює жінка, що сидить біля голого дерева, поруч з нею кабан [9, с. 47]. Єдине, 
що перегукується – слабке полум’я. Біля правої ноги майсенської фігури – чаша 
з жевріючим вугіллям. В жертву матінці землі принесено людське життя, яке па-
лало вогнем та згасає з приходом «зими». Зміна пори року, як зміна поколінь. Фі-
гура чоловіка не статична, вона мов полум’я – персоніфікація згасаючого вогню. 

Прослідковуємо аналоги майсенської «Зими» й серед творів відомих майстрів. 
Якщо звернутися до перших років роботи мануфактури, то слід відзначити, що 
першочергово скульптуру створювали запрошені майстри. Одним з таких авторів 
був Й. Кретчмар (1677–1740), учень відомого представника барокових тенденцій у 
скульптурі – Б. Пермозера [7, S. 58]. Останній у свою чергу був фактично посеред-
ником між італійським та німецьким бароко – після навчання та роботи в Італії 
був запрошений Августом Сильним для виконання скульптурних робіт у Цвінгері, 
де потоваришував з учителем Й. Кендлера – Б. Тома [16, S. 405]. В Німецькому 
національному музеї (Нюрнберг) зберігається фігура «Зима» зі слонової кістки, 
виконана автором з кола Б. Пермозера, імовірно – Й. Кретчмаром у 1710–1720-ті 
рр. (іл. 2). Одразу стає зрозумілою поява сюжету на порцеляновій мануфактурі. 
Проте, якщо згадати більш ранню скульптуру Ф. Жирардона (1675–1679) у Вер-
салі, виникає думка, що можливо саме вона слугувала прототипом для роботи Ф. 
Мейера. Враховуючи, що Й. Кендлер 1749 р. вже побував у Франції [10, p. 157] та 
привіз звідти нові враження й захоплення стилем Людовіка XV, цілком імовірно, 
що «Зима» була створена під впливом саме французького майстра.

Виходячи з цього підкреслюємо, що зображення сезонів було дуже популярною 
темою не тільки в Німеччині і не тільки у скульптурі. Музичні твори А. Віваль-

Іл.1. Алегорична фігура 
«Зима» (за моделлю Ф. Е. 
Мейера 1760-ті рр. – Г. Р.). 
Майсен. Кінець XVIII ст. 
23,2×11,7×10,8 см. СОХМ, 
інв. № к-1465. Фото надано 
музеєм.
Іл. 2. Алегорична фігура 
«Зима» (з групи «Чотири 
сезони»). Коло Б. Пермозера 
(1651–1732), ймовірно – Й. 
Кретчмар (1677–1740). 
Приблизно 1710–1720 рр. 
Слонова кістка. В (висота 
з основою) –  36,5 см. 
Німецький національний 
музей, інв. № Pl.O.2458, 
Нюрнберг. Наводиться за: 
http://objektkatalog.gnm.de/
objekt/Pl.O.2458.
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ді першої чверті XVIII ст., присвячені чотирьом порам року з сонетами, що 
були написані до них, фактично ілюструються матеріальними культурними 
творами: живописом, декоративно-ужитковим мистецтвом. Варто згадати 
абсолютно рокайльний алегоричний автопортрет у вигляді зими 1731 р. іта-
лійської художниці Р. Карр’єри, або сентиментальне зображення старця, що 
гріє руки у вогнища від нашого земляка В. Боровиковського. Як К. Монте-
верді звертається до внутрішнього світу людини, розкриваючи за допомогою 
музики її почуття та емоції, так і художник за допомогою алегорій та персоні-
фікацій зображає не тільки пори року, а й стан душі, пору життя, яка інколи 
може й не відповідати віку.  

В колекції Є. Русакової зберігався ще один порцеляновий твір – «Жінка 
з гірляндою квітів» (іл. 3). Фігура у повний зріст виконана на білому поста-
менті, близькому до алегоричної скульптури зими (з пластичними елемента-
ми місцями покритими позолотою, проте нижчому). Позаду, немов опора – 
стовбур дерева зелено-коричневого кольору. Вдягнута жінка в умовний хітон 
білого кольору прикрашений різнобарвними квітами, що залишає оголеною 
праву грудь, та плащ світло-бузкового кольору. В її руках гірлянда з квітів, 
різних як за кольорами, так і за видами. По віднайденим нами аналогам, 
уточнюємо назву та припускаємо, що це скоріш за все «Алегорія весни» або 
«Флора». 

Адже, як влучно відмітили на виставці «Міфи та алегорії в образотворчо-
му мистецтві»:  «Зовнішній вигляд богів та властиві їм атрибути зберігалися 
протягом століть, з поширенням християнства набуваючи алегоричне зна-
чення. Так, наприклад, Флора, богиня квітів, стала алегорією весни, богиня 
землеробства Церера – літа, бог виноробства Вакх – осені, Борей, який уосо-
блював північний вітер – зими. Згодом і самі пори року стали алегорією осно-
вних етапів життя людини – від народження до смерті» [3].

Відповідно до цього розуміємо, що предмет тієї ж колекції, який атрибу-
тується згідно з інвентарною карткою СОХМ як «“Алегорія осені” (“Жінка 

Іл. 3. «Жінка з гірляндою 
квітів» («Алегорія весни 
/ Флора», за моделлю Й. 
Кендлера – Г. Р.). Майсен. 
1760–1770 рр.(?). 19×7,5×7,6 
см. СОХМ, інв. № к-1444.
Фото автора.

Іл. 4. «Алегорія осені / Жінка 
зі снопом» («Алегорія літа 
/ Церес (Церера)» – Г. Р.). 
Майсен. Кінець XVIII ст.(?). 
17,3×9,9×6,9 см. СОХМ, інв. № 
к-1467.
Фото автора.

Іл. 5. «Викрадення сабіняки» 
(«Викрадення Прозерпіни». 
За моделлю Й. Кендлера 
середини XVIII ст. – Г. Р.). 
Майсен. XVIII ст. 23,8× 
15,7×11,2 см. СОХМ, інв. № 
к-1430. Фото автора.
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зі снопом”)»  – дійсно представляє собою 
жінку, яка уособлює пору року, проте 
іншу. Перед нами фактично гречанка  з 
напівприкритим оголеним тілом (іл. 4). 
Драперія бузково-фіолетового кольору зі 
світло-зеленим підкладом огортає її тіло, 
залишаючи відкритими ліве плече та 
грудь. Босоніж, немов тільки-но скінчив-
ши ритуальний танок, вона у легкому русі 
предстає перед глядачем. В правій руці 
жінка тримає коричнево-вохристий сніп, 
в лівій – не зрозумілий предмет такого ж 
кольору (ріг – за інвентарною карткою). 
Волосся жінки, яке за кольоровою гамою 
перегукується зі снопом увінчує світло-
зелений вінок з листя. Праворуч, на неви-
сокому п’єдесталі з рокайлевими елемен-
тами, стоїть вохристий кошик з плодами. 
За спиною жінки світло-зелене створіння, 
яке має ознаки втрат та по залишках нага-
дує дракона. 

На основі зібраного матеріалу, дозво-
ляємо собі зробити нову атрибуцію та на-
зивати фігуру «Церес (Церера)» або «Але-
горія літа». Згадуючи графічні роботи для 
скульптур Версальського парку відомого 
художника Ш. Лебрена, бачимо алегорії 

вже відмінні від рекомендацій Ч. Ріпа: того ж старця, як алегорію зими, та жінку 
з серпом та снопами, як персоніфікацію літа. Вже згадуваний Б. Пермозер також 
періодично зображав «Літо» та «Цереру» зі снопами поруч із «Бахусом» (майже за 
сонетами А. Вівальді). Навіть Пітер Брейгель Старший використовував зображен-
ня пшеничного поля, снопів, жнив – для демонстрації останнього літнього місяця. 
Що ж стосується аналогів з мануфактури Майсена, то в каталозі К. Бутлер одна з 
моделей Ф. Мейера, що уособлює літо, також тримає снопи та колосся [1, ил. 82]. 
На аукціоні «Christie’s» було представлено алегоричні порцелянові групи, де по-
мічаємо дуже схожу фігуру, атрибутовану як «Богиня Церера», з наявним драко-
ном біля ніг та пшеницею у руках [15].  Тому можемо остаточно підтвердити нашу 
гіпотезу та запропонувати нову назву для музейного експоната. 

Таке підкреслене розуміння значущості природних явищ та сезонів перегуку-
ється з геліоцентризмом Г. Галілея, раціоналізмом Р. Декарта. Філософські роз-
думи популярного на той час Г. Лейбніца про символи та символічність, його ідея 
про перетворення одних видів енергії в інші співпадають з фарфоровими перетво-
реннями: зі звичайних природних копалин створюються твори естетичного спо-
глядання, що фіксують часові тенденції. Більш того, за допомогою алегорій від-
бувається перетворення енергії звичайного споглядання та милування на енергію 
роздумів та розшифровки.

Часи розквіту майсенської пластики прийшлися на період відкриття європей-
ських академій мистецтв. Академія ж, як відомо, завжди надавала перевагу «ви-
соким» жанрам, що було одним з факторів чому у бароковий період історичний, 

Іл. 6. «Жінка, що сидить на пуфику». Майсен. 
За зразком М.-В. Асьє. 1760–1770 рр. 13×8,5×9 
см. СОХМ, інв. № к-1442. Фото надано музеєм.
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міфологічний та батальний жанри виходили на перший план як в образот-
ворчому, так і у декоративно-прикладному мистецтві. Вони яскраво вписува-
лися своєю експресією, рухом, боротьбою протилежностей у загальну стиліс-
тичну концепцію епохи. Порцелянові твори також потрапили під вплив цієї 
стихії, зображення міфологічних сюжетів апелювало до обізнаності глядача, 
до його ерудованості. У XXI столітті виникають питання: хто зображений у 
тій чи іншій сцені, у XVIII – таких питань не виникало.

Одним з прикладів характерного барокового сюжету, що знайшов вира-
ження у порцеляні є твір з колекції Е. Захар’ян, який в інвентарних карт-
ках СОХМ атрибутовано як «Викрадення сабінянки» (іл. 5). Напівоголений 
дорослий (з бородою та вусами) чоловік, прикритий брунатною  драперією, 
на своєму плечі обома руками тримає молоду напівоголену дівчину в якої, 
білою з квітами тканиною, обгорнуто лише тазову частину тулуба. Незважа-
ючи на бароковий порив, емоційність скульптурної передачі, фігура чолові-
ка стоїть на постаменті з рокайлевими завитками, опорою слугує невелике 
дерево з гілками. Зображення й справді перегукується з відомою римською 
оповіддю та цілком може вважатися історичним, проте потрібно не забува-
ти, що майже всі вироби малої пластики XVIII ст. наслідують видатні твори 
монументальної скульптури. Тому у пошуках аналогів ми звернулися до ві-
домої роботи XVI ст. Джованні да Болоньї «Викрадення сабінянки» [12, p. 
676–677]. Як влучно зазначила Ж. Бреск-Боуті: «Це ані боротьба, ані драма; 
вона не сперечається: це балет, який зіштовхує два контрастні рухи» [12, p. 
675]. Викрадач – зовсім молодий чоловік атлетичної статури у якого, на від-
міну від порцелянової фігури, відсутня корона. Останній атрибут свідчить 
про коронованість особи. Цей факт дав нам можливість припустити, що озна-
чений сюжет більше схожий на викрадення Персефони (Прозерпіни) Аїдом 
(правителем підземного царства). Тим паче, що фактично енциклопедична 
робота Л. Берніні виконана у 1621–1622 рр. для вілли Боргезе  перегукуєть-
ся з порцеляновим твором. Саме в скульптурі майстра, який змусив мармур 
бути слухняним як тісто [2, с. 41–42], у мужнього Плутона (Аїда) присутня 
борода, вуса та корона. Аналогічний вигляд має даний герой і у французького 
скульптора Ф. Жирардона. 

Отже, проаналізувавши твори мануфактури Майсена на міфологічні теми, 
було знайдено аналогічні вироби до представленого в музеї – виконані за мо-
деллю Й. Кендлера середини XVIII ст. [1, ил. 135–136; 6; 8]. Відтак, можна 
впевнено стверджувати, що робота, яка надійшла від Е. Захар’ян атрибуту-
ється як «Викрадення Прозерпіни». 

Окремим пунктом слід зазначити датування виробів, адже, незважаючи на 
подібність творів, час виготовлення деяких предметів відрізняється на ціле 
століття (експонат СОХМ, за інвентарною карткою, датовано XVIII ст., поді-
бні західні експонати – як серединою XVIII, так і другою половиною XIX ст.). 
Цей факт свідчить про те, що аналізуючи лише формалістичні особливості 
порцеляни, ми не можемо стовідсотково датувати виріб, робити остаточні ви-
сновки та експертну атрибуцію. Пояснюється це тиражуванням моделей, яке 
виконується на заводі й досі. Наразі, роблячи формальний опис ми можемо 
лише припустити час створення першої моделі, або, що значно гірше – стиль 
епохи, якою надихався майстер. 

Як приклад – виріб з СОХМ «Жінка, що сидить на пуфику» (з колекції Є. 
Русакової) виконано у стилістиці пізнього рококо з класицистичними елемен-
тами (іл. 6). Твір створено за зразком французького майстра  М.-В. Ас’є, який 
переїхав до Майсена з Парижа [4, p. 148] та привіз із собою аромат красунь 
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Жана Батіста Грьоза та сентиментальні настрої раннього класицизму. Ми бачимо 
у руках жінки невелику книжечку – атрибут характерний для епохи Просвітни-
цтва, особливо у французьких колах зманіжених панянок. У формі, незважаючи 
на пишність плаття, рум’яність щічок та припудреність волосся, помічаємо зміну 
бази на якій розміщено фігуру: зовсім відсутні рельєфні рокайлеві елементи, що 
були характерні для попередніх виробів. Абсолютно рівна білосніжна поверхня, 
лише по периметру ритмічно повторюваний профільований декор, який хоч і має 
хвилеподібні вигини, проте повністю  вказує на нові смаки та епоху, що диктує 
свої правила та вподобання. 

Твір в музеї зазначено як роботу мануфактури Майсена (хоча, судячи з інвен-
тарної картки, клеймо викликає ряд питань) та датовано 60–70-ми роками XVIII 
ст. – часи роботи М.-В. Ас’є. Відомі аналоги на аукціонах атрибутовано 80-ми ро-
ками XIX ст. [14]. Аналізуючи кольорову гамму твору, схиляємося до думки, що 
(при підтвердженні майсенського виробництва)  виріб з СОХМ створено напри-
кінці XVIII – на початку XIX ст. (не 60-ті рр., адже сама модель була розроблена 
у 1776–1777 рр.). Пояснюємо тим, що вироби другої половини XIX ст., у зв’язку 
із поверненням моди на рококо, оформлені у більш світлих, стриманіших тонах. 
Виходячи з цього, формулюємо ще один висновок: під час аналізу порцелянового 
твору необхідно враховувати не тільки форму, сюжет, а й кольорове рішення, по-
рівнюючи предмет дослідження з предметами аналогами. 

Висновки. Українські мистецькі збірки містять значну кількість класичних 
творів західноєвропейських мануфактур XVIII – XIX ст. Завдяки відкритості 
фондів, ми ознайомилися лише з незначною частиною предметів порцелянової 
мануфактури Майсена, що надійшла від приватних колекціонерів та нині збері-
гається у Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького. Внаслідок 
дослідження було простежено паралелі з монументальною скульптурою, здій-
снено нову атрибуцію трьох предметів та винесено на розгляд датування четвер-
того. Таким чином, у СОХМ зберігаються алегоричні скульптури «Зима», «Але-
горія весни» або «Флора», «Алегорія літа» або «Церес (Церера)» – з колишньої 
колекції Є. Русакової; «Викрадення Прозерпіни» – зі збірки Е. Захар’ян. Уточ-
нено роки створення моделі фігури «Жінка, що сидить на пуфику», предмет 
потребує подальшого дослідження. Висновки, що були зроблені під час аналізу 
дозволяють стверджувати, що крім клейма та предметів аналогів, виріб можна 
атрибутувати завдяки стилістичним особливостям, манері розпису та кольоро-
вим нюансам.

Перспективи подальших розвідок полягають в остаточному встановленні часу 
виробництва фігури «Жінка, що сидить на пуфику» та подальшому перегляді 
атрибуцій західноєвропейської порцеляни з колекції СОХМ, задля внесення нових 
даних та уточнення відомої інформації.
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Мета: визначення зображених персон на камеях, огляд загальної характеристи-
ки виробів мануфактури Веджвуд у колекції СОХМ.

Ключові слова: порцеляна, Веджвуд, яшмова маса, камеї.

У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького збері-
гається 19 експонатів, виготовлених на англійській мануфактурі Веджвуд, 
яку заснував кераміст Джозайя Веджвуд у 1759 році. Частина з них потрапи-
ла у фонди з колекції Оскара Гансена, окремі експонати поступили від при-
ватних осіб у 1970-тих роках [2, арк. 149 ; 3, арк. 18-20; 4, арк. 25; 5, арк. 
28–29, 46–48].

Джозайя Веджвуд прагнув створити елегантні медальйони та великі де-
коративні панно-плакетки, які могли б зайняти важливе місце в декорації 
інтер’єру, прикрашаючи стіни та меблі. Підприємством було розроблено осо-
бливі національні рецепти виготовлення порцеляни – з базальтових, агато-
вих, яшмових, черепахових мас.

У склад кістяного фарфору входить 3 основних компоненти: камінь, глина 
та кістка тварин. Саме кістка подрібнена у пил надає фарфору білий колір, 
прозорість і, крім того, виключну міцність.
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З тих пір, як Джозайя Веджвуд 
винайшов яшмову масу він цінував 
її більше, ніж інші свої винаходи, та 
пропонував широкий вибір виробів 
з неї. Починаючи з елегантних ме-
дальйонів та камей, він перейшов до 
підсвічників, ваз, наборів для чаю, 
прикрас та застібок. Крім того, виго-
товлялися рамки, горщики для квітів, 
бюсти, статуетки, ефеси мечів та бага-
то іншого. 

Середина ХІХ століття – це епоха неокласичного відродження. Метою Джозайі 
Веджвуда було створення такої маси, яка могла б бути використана для моделю-
вання класичних декоративних виробів з типовим художнім оформленням у ви-
гляді барельєфу, що потребує високої майстерності. Глину закладають у форму та 
залишають для закріплення. Орнаменти підбираються дуже ретельно (для виправ-
лення використовують особливі голки, схожі на інструменти дантистів), потім їх 
встановлюють на зволожену поверхню основи. Встановлення потребує ювелірної 
точності, особливо, якщо барельєф з круговим бордюром повинен бути суворо лімі-
тованим: при надлишковому тиску на деталі залишиться слід, при недостатньому 
– прикраса просто відвалиться. 

Для кераміки з «яшмової» фаянсової маси, яку можна прирівняти до фарфору, 
що обпалюється при більш високих температурах, найбільш характерним є непо-
вторний блідо-блакитний відтінок, відомий як «блакитний Веджвуд». Технологія 
дозволяла пошарово накладати пофарбовану керамічну масу (в тому числі білого 
кольору) для формування низькопрофільних рельєфів. [10]

Раніше вироби мануфактури Веджвуд не вивчалися у нашому музеї, лише були 
занесені в інвентарні книги. В основному довідкова інформація про це виробни-

Титульна 
сторінка каталогу 
старожитностей 
Коньєрса Міддлтона
Вашингтон. Веджвуд
Георг ІІІ. Веджвуд
Міддлтон. Веджвуд
Молочник. Веджвуд
Монета з зображенням 
Георга ІІІ
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цтво представлена у енциклопедіях. Більша частина фактів була взята з офі-
ційного сайту музею Веджвуд та праці Марини Вейзі, присвяченої особистос-
ті Джозайі Веджвуда та його виробництву [1].

Твори з колекції музею представлено 14 портретними камеями з зобра-
женнями відомих особистостей, плакеткою та предметами посуду (молочник 
та сливочник). 

На камеях відтворені французький комедіограф Жан-Батист Мольєр, мар-
кіза де Помпадур, королева Франції Марія Антуанетта, філософ Джон Локк, 
король Великобританії Георг ІІІ, французький державний діяч Максімільян 
де Бетюн Сюллі, італійський художник Франческо Альбані, англійський фі-
зик Ісаак Ньютон, давньогрецький історик Фукідід, давньогрецька поетеса 
Сапфо, нідерландський юрист та поет Гуго Гроцій, перший президент Спо-
лучених Штатів Америки Джордж Вашингтон, перший головний бібліотекар 
Кембриджського університету Коньєрс Міддлтон. 

Портрет Коньєрса Міддлтона (1683-1750) був відтворений з медальйону, що 
замовив сам Міддлтон для бібліотекаря Ватикану, який зазначив, що чув про 
Кембридж як про школу для підготовки до Оксфорду, коли Міддлтон відвідав 
його у 1724 році. Джованні Баттіста Поццо (1670-1752) зобразив Міддлтона у 
класичному стилі, а на реверсі – інтер’єр бібліотеки: стіл з відкритими книга-
ми та книжкову шафу. Зображення медальйону було включено до титульної 
сторінки каталогу колекції старожитностей Мідлтона. Бібліотека Кембридж-
ського університету має декілька бронзових версій цього медальйону, у музеї 
Вікторії та Альберта зберігається копія, виконана зі слонової кістки. [8]

Для камеї з зображенням Джорджа Вашингтона дизайн був запозичений з 
медалі, зробленої в 1778 році у Парижі. Це зразок одного з перших портретів 
Вашингтона, аутентичних зображень якого на той час іще не було в Європі. 
Американський президент зображений у класичній римській стилістиці, що 
символізує його принципи як видатного правителя. [11]

Портрет Георга ІІІ був створений у 1780-х роках, він також зображений, 
як і Джордж Вашингтон, у образі римського імператора, але з лавровим він-
ком. Він був одружений на королеві Шарлотті, для якої Веджвуд розробив 
Королівський сервіз. Художник Едвард Берч адаптував зображення короля 
Георга ІІІ з медалі, виготовленої для коронації. [6]

Окрім портретних камей, в музеї також представлені предмети посуду зі 
сценами з життя. Так, зображення матері і доньки, які шиють, як і багато 
інших фрагментів родинного побуту, належить художниці Елізабет Темплта-
ун, а вже за її малюнком Вільям Хеквуд змоделював різні вироби, наприклад, 
це ж зображення зустрічається на плакетці. [7]

Експонати, представлені в нашому музеї, є типовими для мануфактури 
Веджвуда, але цінність таких досліджень полягає саме у встановленні історії 
кожного з них та пошуку пов`язаної з ними інформації. Це дає можливість 
продовжувати роботу над вивченням колекції англійської порцеляни.

1. Вейзі М. Веджвуд: союз науки и искусства. Електронний ресурс: https://www.tg-m.ru/
articles/2-2016-51/vedzhvud-soyuz-nauki-i-iskusstva 

2. Інвентарна книга № 4 (12). Кераміка. №491-1071. Метал. №1-115. – 1948. – 200 арк. 
3. Інвентарна книга № 11. Кераміка. №1-490. – 1947-1948. – 123 арк. 
4. Інвентарна книга № 23. Кераміка. №1072-1223. – 1962-1973. – 90 арк. 
5. Інвентарна книга № 36. Кераміка. №1327-1419. – 1976-1977. – 100 арк. 
6. Сайт музею Веджвуд. Стаття про Георга ІІІ. Електронний ресурс: http://www.

wedgwoodmuseum.org.uk/collections/collections-online/object/portrait-medallion-of-hm-
king-george-iii-6190#boxed-content-actor-1 
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curiousobjects/artifacts/gilt-medallion/
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10. http://www.genlex.ru/page/183
11. http://www.stacksbowers.com/News/Pages/Blogs.aspx?ArticleID=1778-voltaire-medal

УДК 069.444:738.1](477.52)(045)
Я75

В. М. Ярмак

РЕСТАВРАЦІЯ ТВОРІВ З ПОРЦЕЛЯНИ ЗАВОДУ 
А. МІКЛАШЕВСЬКОГО З КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ

Мета: висвітлити особливості реставраційних робіт над порцеляною Волокитин-
ської мануфактури.

Ключові слова: реставрація, поновлення, порцеляна, Волокитинська мануфактура.

Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького має велику кіль-
кість виробів українських фарфорових заводів ХІХ ст. Серед них почесне місце 
займає колекція Волокитинської порцеляни. Ця збірка має суттєве значення для 
Сумщини (110 експонатів, більша частина зібрана Никанором Онацьким у 1920-і 
роки, основа походить з приватної колекції Оскара Гансена) [2, C. 10]. 

Андрій Михайлович Міклашевський (1801 – 1895) – поміщик села Волокитине 
колишнього Глухівського повіту Чернігівської губернії (нині Путивльський ра-
йон Сумської області) у 1839 р. заснував свій завод, випустив першу продукцію та 
отримав першу нагороду. Це виробництво стало одним із головних занять Мікла-
шевського. За короткий час свого існування Волокитинська мануфактура ввійшла 
у число кращих виробництв свого часу. Брати Д’Арт, з родини відомого паризького 
фарфориста Луї-Жозеф Д’Арта, були першими запрошеними спеціалістами. Фран-
суа Д’Арт – організатор виробництва, знавець декорування фарфору та перший ди-
ректор. Август Д’Арт – спеціаліст з питань технології, будівництва печей для випалу 
– бував періодично, бо за контрактом працював на заводі Корнілова та ІФЗ. Темати-
ка творів відзначалася не тільки впливом французького мистецтва, а і українським 
колоритом. Талановитий майстер Федір Петруня з місцевих кріпаків та майстер С. 
Андрєєв підготували у 1840-х роках своїх «домашніх живописців». [2, C. 4-5]

Матеріал для виробництва був місцевий – каолін («глухівка»), біла, жовта гли-
на, пісок, дикий камінь, дрова. З різних місць завозили алебастр, а з Петербургу 
оленицький камінь (червоний і білий). Вироби цієї мануфактури можна поділяти 
на скульптуру, посуд, архітектурні деталі та оздоблення релігійного характеру. 
[1, C. 3-4]

Протягом останніх 40 років тему Волокитинського фарфору розробляли на-
укові співробітники музею – Кочерженко Є.І. та Федевич Л.К., реставрацією за-
ймався Шкарупа В.В. З 2007 р. мною розпочато системну роботу з реставрації цієї 
частини колекції музею.
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Під час огляду та реставраційних заходів визначається різна щільність 
матеріалу та якість випалу. Посудини з сервізів та архітектурні деталі мають 
більш щільний черепок та більш сильний випал, а також насиченість фарб. 
Скульптура має більш пористий фарфор, ближчий до фаянсу. Тому під час 
реставрації використані різні клеї: 3% та 15% розчин ПБМА в ацетоні, циа-
нокрилат та Poraloid-92. Для мастикування та відновлення втрачених частин 
застосовані суміш гальманіну з цианокрилатом, або стоматологічний гіпс. 
Перший відреставрований твір цієї збірки – кухоль «Тобі» (традиційний ку-
холь у вигляді персонажа п’єси В. Шекспіра «Дванадцята ніч» сер Тобі). 

Стан до реставрації: загальне щільне забруднення, відбита ручка, втраче-
на частина ключа (?).

Реставраційні заходи: почищене, приклеєно ручку, замастиковані шви та 
відколи, тоновано, вкрито консерваційним лаком. 

У 2012 р. велика частина колекції була на виставці в Києві. Після тран-
спортування стара реставрація частково демонтувалася. Тому були проведе-
ні реставрації-поновлення старої склейки скульптур («Есмеральда» (героїня 
роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері»), «Амазонка», «Танцююча 
пара»), флакона у вигляді фігури китайського божка та соусника. Для цих 
робіт достатньо було розчину ПБМА в ацетоні, бо черепок не дуже щільний. 

Далі реставрація відбувалася на посуді. Блюдце глибоке з колекції Сум-
ського краєзнавчого музею та кавник з нашої колекції. При візуальному спо-
стереженні відзначила, що черепок більш щільний та блюдце розбито на ба-
гато фрагментів, у кавника відсутня частина горла. Було прийнято рішення 
використовувати цианокрилат та суміш гальманіна з цианокрилатом для від-
новлення втраченого фрагменту. На місці поновлення відтворено фарбовий 
шар та акриловою золотою фарбою імітовано золочення. 

При огляді інших експонатів відзначила, що стара склейка починає де-
монтуватися в результаті несприятливих умов зберігання (під час зберігання 
у фондосховищі вологість іноді дорівнювала до 99%) та терміну колишньої 
реставрації (більше 20 років). На даний час умови зберігання значно кра-
щі (вологість не перевищує 65%), тому виникає потреба в оновленні старої 
склейки. 

Колекція фарфору Міклашевського дає можливість подальшої роботи з 
реставрації та вивчення окремих експонатів. 

Блюдце глибоке, 1850-ті роки.
Фото до реставрації.

Блюдце глибоке, 1850-ті роки.
Фото після реставрації.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ОБРАЗУ НЕВІДОМОЇ НА ПОРТРЕТІ
ОРЕСТА ТІМАШЕВСЬКОГО «ДІВЧИНА В ТЮРБАНІ» 
ІЗ ЗІБРАННЯ СУМСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

ІМ. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО

У статті висвітлюється питання, пов’язане з атрибуцією музейного твору. Особливу 
увагу зосереджено на дослідженні, зробленому завдяки італійському науковцю; подається 
аналіз історії експонату та його характеристика.

Ключові слова: атрибуція, образ, художник, портрет, натурниця, тюрбан, реставра-
ція. 

В експозиції Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького 
знаходиться романтичний портрет дівчини, виконаний художником Орестом Ті-
машевським (1822 – 1866) у 1860-х роках. Відомо, що картина надійшла до за-
кладу в 1921 р., до цього вона знаходилась у приватному зібранні київського ко-
лекціонера Оскара Гансена. У «Справі про передачу націоналізованого музею О.Г. 
Гансена в м. Сумах і Києві Головному управлінню мистецтв та національної куль-
тури 1919 р.» даний твір зазначено як роботу кола Брюллова «Портрет італійки» 
[9, с. 30]. Спробуємо з’ясувати авторство портрету та хто ця дівчина. 

Встановити образ портретованої допомогла стаття Ірини Олих «Скарби музеїв 
України: незвичайний візит в Чернігівський художній музей ім. Г.П. Галагана» 
(2015), де вказано, що кілька років тому з музейниками Чернігова зв’язалася іта-
лійська дослідниця, професор російської мови та літератури в Римському універ-
ситеті ла Сап’єнца Рита Джуліані, яка займалася творчістю художників, працю-
ючих у Римі в ХІХ-XX ст. Вона з’ясувала: жінка на єдиному в Україні зображенні 
Івана Шаповаленка «Італійка» (1851) є відомою натурницею Вітторією Кальдоні 
[5]. Порівнюючи роботу Ореста Тімашевського «Дівчина в тюрбані» та картину, 
проаналізовану науковицею, приходимо до висновку – на даних полотнах зобра-
жено одну й ту саму персону.

Рита Джуліані – лауреат «Премії ім. М.В. Гоголя в Італії», профіль її наукових 
інтересів – російсько-італійські культурні зв’язки. Жінка є членом редколегії між-
народних журналів «Studia Litterarum» (Москва) і «Specimina Slavica Lugdunensia» 
(Ліон), організатором міжнародних конференцій про життя і творчість М. Гоголя 
(2002, 2009), «Рим і Росія в XX ст.» (2007), автором книги «Дівчина з Альбано. Ві-
тторія Кальдоні-Лапченко в російському мистецтві, естетиці та літературі». Існує 
більше 40 публікацій, у тому числі – 5 монографій даного автора [7].

Відомо, що з поширенням в образотворчому мистецтві романтизму й історизму, 
на рубежі XVIII-XIX ст. художники масово зображували італійських натурниць. 
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Особливо цьому сприяв директор римської Академії святого Луки, історич-
ний живописець Вінченцо Камуччіні. У Римі відкривалися представництва 
іноземних академій мистецтв, з’являлися художні колонії, що обслуговува-
ли естетичні потреби туристів.

Починаючи з XVIII ст. російська Академія мистецтв систематично на-
правляла до Італії учнів для вивчення кращих досягнень епохи античності 
та Ренесансу [11, с. 27]. Отримати право на пенсіонерство було мрією будь-
якого академіста. Щасливі володарі золотої медалі мали особливі привілеї. 
Для багатьох художників ця країна залишалася невичерпним творчим дже-
релом, надихаючим на створення творів, що увійшли до скарбниці світової 
культури.

Натурниці-італійки користувалися великим попитом (Ганна-Марія Фаль-
куччі, Анна Різі та ін.), змінився їх соціальний статус, жінки виходили заміж 
за художників-іноземців. На той час склалася певна спеціалізація: римлян-
ки-городянки частіше позували оголеними, селянки з околиць Риму (особли-
во Альбано) – в національних костюмах (гонна, камічіа, корсаж, грєм-біулє, 
фаццолєтто) [1]. 

Протягом 1820 – 1830-і рр. Вітторія Кандіда Роза Кальдоньйо (1805 – 
1890), у заміжжі Лапченко, була написана багатьма видатними художни-
ками. До поч. XX ст. її згадували в європейській літературі й естетичній 
критиці як ідеал італійської жінки (зустрічається ще один варіант ініціалів 
натурниці: Вітторія Кальдоні). Зображення красуні можна зустріти більш 
ніж у 100 творах мистецтва.

Художники писали Вітторію в образі селянки, жінки пізнього Середньо-
віччя, Ренесансу, в релігійних сюжетах. Її зображували: Орас Верне, Фрідріх 

Орест Тімашевський
(1822-1866)

«Дівчина в тюрбані», 1860-і
Полотно, олія, 62х51

СХМ ім. Н. Онацького  [6, с. 14]

Іван  Шаповаленко
(1820-1890)

«Італійка»,  1851
Полотно, олія, 62,5х48

ЧХМ ім. Г.П. Галагана  [3, с. 69]

 Вітторія Кальдоні (1805-1890)
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Овербек, Франц Вінтерхальтер, Теодор Ребеніц, Ганна-Сусанна Фриз, Юліус Шнорр 
фон Карольсфельд, Карл Брюллов, Григорій Лапченко, створили скульптури: Бер-
тель Торвальдсен і Рудольф Шадов. Портрети Вітторії збирав король Баварії Людвіг 
I [1].

Постать В. Кальдоньйо використовував у своїй теорії мистецтва Карл фон Ру-
мор. У першому розділі праці «Італійські дослідження» (1827) він нарахував 44 її 
портрета й зробив висновок – гармонія пропорцій і форм Вітторії перевершує мож-
ливості художнього відображення. Ця думка повторювалася в багатьох текстах, 
естетичних дискусіях кола романтиків того часу [1].

Мистецтвознавець Михайло Алпатов зазначав, що Микола Гоголь, пишучи об-
раз Аннунціати для однойменного роману, був у захваті від Вітторії. У перших 
рядках твору йдеться: «Куди не піде вона – вже несе з собою картину. … Це була 
краса, створена для того, щоб усіх засліпити…» [2].

Вітторія походила з багатодітної сім’ї бідного виноградаря Антоніо Кальдонь-
йо, який жив в околицях Риму. У 15-річному віці її зустрів дипломат, колекціонер 
мистецтва Август Кестнер і представив графині фон Реден – дружині прусського 
посла в Римі. Призначена камеристкою, своєю зовнішністю, манерами Вітторія 
вразила гостей будинку посла, після чого й стала натурницею.

Кестнер – покровитель Вітторії, побачив у ній втілення «краси настільки доско-
налої, яку не бачили з зорі людства», – як писав він у присвяченій їй главі «Рим-
ських етюдів», опублікованих у 1850 р. Він стверджував: «Я бачив, який розпач 

Теодор Веллер
(1802-1880)
«Побачення з ув’язненим». 1835
Для цієї картини позувала В. Кальдоньйо в 
традиційному альбанському вбранні

Франц  Вінтерхальтер 
(1805-1873)
Вітторія Кальдоні (1805-1890) [4]
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охоплював художників, коли вони сиділи навколо Вітторії і були не в силах 
висловити натхнення, породжене її красою» [2]. 

Кальдоньйо була скромною, відмовлялася позувати оголеною та брати 
гроші за сеанси, які проходили під пильним наглядом її матері, а для заробіт-
ків – займалася рукоділлям. Покровителі навчили Вітторію читати і писати, 
прищепили їй певні ази культури [1].

Графиня фон Реден разом із А. Кестнером придбали сім’ї Вітторії будинок. 
Перш ніж писати жінку, художники мали отримати обов’язковий дозвіл дру-
жини посла. Вітторія знала, що краса їй подарована Богом, і немає ніякої 
заслуги в цьому. Виходити заміж жінка не поспішала, серйозно відносилася 
до любові та шлюбу.

Майбутній чоловік В. Кальдоні, художник Г. Лапченко (1796,1804-?-
1876), довгий час працював в Італії, був кріпаком графа М. Воронцова [8, с. 
288-289]. Ще на початку 1831 р., разом із професором О. Івановим, прибув до 

Орас Верне
(1789-1863)
Вітторія Кальдоні
(1805-1890) [3]

Рудольф Шадов                        
(1786-1822)
Вітторія Кальдоні (1805-
1890). 1821  
Нова Пінакотека, Мюнхен      

Альбано, зупинився в будинку сімейства Кальдоньйо. Художник – сторонній 
учень Академії (1823 – 1830), за час навчання неодноразово його нагороджу-
вали медалями (кріпаків за рахунок Товариства заохочення художників). 
Академія мистецтв надала останньому 200 червінців. У Римі Г. Лапченко, 
О. Іванов, І. Шаповаленко утворили так звану російську колонію із власним 
статутом [8, с. 289].

У 1839 р. В. Кальдоні й Г. Лапченко переїхали до Росії, 1842 р. живопи-
сець одержав звання академіка. В анкеті для матеріалів до своєї біографії, 
заповненої в 1869 р., художник писав: ні він, ні Вітторія не змінювали вірос-
повідання. Існує версія, що вони таємно одружилися в Італії (в російській 
церкві при посольстві), а потім узаконили стосунки в Росії, де не потрібен 
дозвіл на шлюб між католиками і православними. Пара жила в Петербурзі, 
Дінанбурзі, Києві,Черкасах [8, с. 289]. 

Портрет роботи О. Тімашевського (1822 – 1866) «Дівчина в тюрбані» 
(1860-і), що знаходиться в постійній експозиції Сумського художнього му-
зею, заслуговує на особливу увагу науковців. Художник – автор робіт по-
бутового й історичного жанрів, академік живопису Імператорської академії 
мистецтв, навчався в класі відомого професора Федора Бруні. Він народив-
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ся в Уфі, сім’ї кріпосного селянина, у 22 роки – звільнений із кріпацтва від по-
міщика Булгакова і виїхав до Санкт-Петербургу, де став вільним слухачем ви-
щевказаного закладу.

Тімашевського відправили в пенсійне відрядження за рахунок академії в 1852 
р. 1859 р. художник працював у Римі і прислав звідти до Санкт-Петербургу кар-
тину «Римське народне свято». За цю роботу та ряд інших творів автор отримав 
звання академіка. У 1864 р. повернувся до Батьківщини. На превеликий жаль, із 
величезного творчого доробку митця до нашого часу збереглося лише кілька кар-
тин. Зокрема, в Державній Третьяковській галереї, Донецькому художньому му-
зеї зберігаються схожі портрети роботи О. Тімашевського під назвою «Італійка» 
(1854 – 1858).

Важливим акцентом дослідження є постать українського художника-кріпака І. 
Шаповаленка (1820 – 1890), який належав поміщику П. Капністу. 1834 р., супро-
воджуючи останнього в подорожі до Італії, став учнем митця Д’Аурія. У 1836 р. 
Товариство заохочення художників призначило живописцю річний пенсіон. 1837 
р. художник переїхав до Риму, де відвідував Академію св. Луки.

Живучи в Італії, І. Шаповаленко виконував копії з картин [8, с. 285]. Мате-
ріально йому допомагав Г. Галаган, М. Гоголь, О. Іванов, інші. Протягом 1845 – 
1851 рр. художник працював у Римі, створюючи образи для Ісаакіївського собору 
в Санкт-Петербурзі. Повернувшись до Росії, протягом одинадцяти років працю-
вав старшим майстром у мозаїчному відділенні при Академії Художеств. Портрет 
«Італійки (1851), який зберігається в Чернігівському художньому музеї, написано 
І. Шаповаленком на замовлення Г. Галагана [5].

Порівнюючи образ Вітторії у виконанні І. Шаповаленка та О. Тімашевського, 
помітна чітка схожість зображень жінки. Твір І. Шаповаленка засвідчує май-
стерність художника, вихованого на високих взірцях ренесансного портрета. На-
писана молода красуня уособлює гармонійність і душевну рівновагу людини, що 
панує серед навколишньої природи. На передньому плані масштабно виписана на-

півпостать, відразу, 
за нею, у різкому 
зменшенні, дається 
вулкан Везувій із 
білими будівлями 
біля підніжжя. На 
голові Вітторії – 
бант, руками вона 
тримається за му-
зичний інструмент.

Тімашевський 
написав ідеалізо-
ваний камерний 
портрет. Творче 
засвоєння взірців 
класичних італій-
ських образів, плас-
тична виразність 

приводять художника до поглиблення психологічної характеристики моделі. Ста-
тичний рисунок загальної композиції твору з легким поворотом фігури. Усю увагу 
художника зосереджено на обличчі жінки. Карооку Вітторію представлено на ней-

Образ Вітторії у виконанні О. Тімашевського та І. Шаповаленка
(збільшений формат)
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тральному темному фоні. Грайливий погляд, застиглість і тендітно притри-
мане підборіддя – характеризують її як майстерну натурницю. Святкова, роз-
шита золотистими нитками червона сукня, помаранчево-синій тюрбан (стиль 
«Тюркера»), підібране темне волосся з рожевою квіткою на голові підкрес-
люють красу та витонченість жінки. Зміна світла, ледь помітний рум’янець, 
роблять акцент на неприхованій сором’язливості. Картина виявляє потяг ав-
тора до гармонійності епохи Відродження та загальної естетики романтизму.

Яскраві кольори одягу були візитівкою італійських модниць. Жінки одя-
гали сукні з парчі, оксамиту, шовку, доповнюючи свої образи вишитими 
квітковими візерунками (троянди, півонії, ромашки, маргаритки). На сукні 
Вітторії зображено стилізовану гілку винограду, що підтверджує її належ-
ність до роду садівника. За колоритом і манерою письма робота нагадує по-
лотна К. Брюлова, який часто у своїх творах поєднував академічні основи і 
романтичний погляд на світ. Не виникає сумнівів, О. Тімашевський відвід-
ував уроки останнього. 

На звороті портрету, на етикетках є записи німецькою мовою, під час пе-
рекладу яких можемо припустити, що робота знаходилася на експонуванні в 
Берліні (можливо там була куплена О. Гансеном). Деякі прізвища (власники 
художніх крамниць ?) є нерозбірливими [10, с. 6].

Картину реставровано декілька разів. У 1937 р. її покрили лаковим шаром 
в Українській картинній галереї (Харків). 1950 р. реставратор Д. Невкритий 
(Київ) закріпив твір, виконавши підведення ґрунту на місцях втрат, зробив 
тонування [10, с. 3]. У 1983 р. реставратори Державних науково-дослідних 
реставраційних майстерень видалили картинні забруднення, пожухлі місця 
знову вкрито лаком. 

Таким чином, досліджено, що жінка на портреті із Сумського художнього 
музею є відомою натурницею Вітторією Кальдоні – ідеал жіночої краси для 
багатьох видатних художників ХІХ ст. Встановлення образу дівчини є по-
штовхом до подальших досліджень інших маловідомих образів з експозиції 
музею.
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О. В. Школьна 

МЕЖИГІРСЬКИЙ ФАЯНС В КОЛЕКЦІЇ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО

Анотація. Дослідження присвячене унікальній збірці межигірського фаянсу в Сумсько-
му обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького. Окреслено етапи формування та 
вивчення колекції, охарактеризовано унікальні мистецькі пам’ятки. Виявлено аспекти 
дискусійних питань атрибуції окремих творів, унаочнено зв’язок з іншими предметами 
зібрання Оскара Гансена та певних сервізних груп «межигірки», предмети з яких пред-
ставлено в інших музеях України (зокрема НМУНДМ, НМІУ, МЕХП ІН НАН України).

Ключові слова: межигірський фаянс, СОХМ, О. Гансен, Н. Онацький, Є. Кочерженко, 
Л.Федевич.

Будь-яка колекція – то завжди історія предметів і конкретних людей, пере-
плетіння їх доль, і лише згодом – це осібна виокремлена (інколи досить штучно) 
збірка, яка набуває мистецького провенансу, і починає сприйматися як єдина 
одиниця, що обростає своїми смислами, історіями, етапами розвитку. Але як не-
можливе розуміння сенсу і сутності творів, котрі були зібрані воєдино без певної 
ідеї, настільки ж вартісним стає розуміння головного стрижня, на який нанизано 
колекцію, його «духовної вісі абсцис і ординат». У зв’язку з цим до 100-річчя над-
звичайно потужного зібрання межигірського фаянсу у стінах Сумського обласного 
художнього музею імені Никанора Онацького, варто згадати самі предмети й істо-
рію людей, тепло чиїх рук і сердець бережно донесло до нас вічну духовну субстан-
цію, закарбовану у цих пам’ятках.

Аналізом спадку межигірського фаянсу в колекції О. Гансена, починаючи з кін-
ця 1990-х – межі 2000-х рр. займалися Л. Федевич, О. Друг, Н. Юрченко, А. Ілінг, 
О. Решетньова [6; 7; 18; 19; 8; 9; 26, 16]. Однак ці дослідження носили більше дже-
релознавчий, історіографічний і біобібліографічний характер.

Натомість до 100-річчя заснування музею, яке відзначається 1 березня 1920 
року, варто звернути увагу на самі експонати цієї групи та спробувати здійснити 
верифікацію скупих даних надходження, спираючись на матеріали архівів й мар-
кування музейних експонатів цього виробництва з інших музейних колекцій.

Загалом, самій появі даної збірки у Сумах ми завдячуємо відомому меценату 
початку ХХ століття Оскару Герману Германовичу Гансену (14 квітня 1881, м. 
Санкт-Петербург – 07 січня 1961, м. Штутгарт). Після смерті 1892 р. батька-лю-
теранина, норвезького артиста з Християнії, який переїхав з Тифліса, і торгував 
у північній столиці Росії алмазами, шовковими виробами та килимами, син отри-
мав солідний спадок. Це, за свідченням біографа родини Гансенів Х. Бертельсена, 
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було близько 2,5 млн. крон і півбудинку на Невському проспекті у Санкт-
Петербурзі, де нижній поверх був обладнаний під магазин, в якому купували 
діаманти члени царської родини, починаючи з Олександра ІІ та Марії Федо-
рівни [27, с. 27].

Переїхавши разом із матір’ю та вітчимом до України, маючи юридичну 
освіту й уроджене артистичне чуття, купець 2-ї гільдії Оскар Герман Гансен 
розпочав збирацьку діяльність, у результаті якої поступово зібрав близько 
5-ти тисяч експонатів, 1061 предмет [21] з яких складали вироби Києво-Меж-
игірської фаянсової фабрики (надалі переділені між кількома музеями), ре-
шта – живопис, графіка, килими, речі, пов’язані із масонськими ложами 
тощо. Поступово він зайнявся цукровим і залізничним бізнесом, що примно-
жувало його капітали і давало змогу втілювати поклик душі до збирацтва 
мистецьких творів і благодійництва на ниві Червоного Хреста та польської 
друкарні у Києві за адресою Хрещатик, 38 [16, с. 49, 52].

Таким чином, врешті у нього накопичилися дві частини великої колек-
ції – київська на Великій Підвальній, 14а (будинок Родзянка, нині вулиця 
Ярославів Вал, де він мешкав), і сумська у маєтку матері Хелени Віттерсгейм 
(у заміжжі Сумовської) за адресою: Петропавлівська, 58 (наразі – будівля Ін-
ституту прикладної фізики НАН України).

У столиці він приятелював з богемним осередком художників, музейни-
ків-корифеїв, істориків – Д. Щербаківським, Ф. Ернстом, В. Котарбінським, 
Є. Кузьміним, С. Світославським, Я. Станіславським, Є. Вржещем, М. Яро-
вим, М. Нєстєровим, М. Грушевським, Г. Лукомським, родинами Терещен-
ків і Ханенків, М. Макаренком, останній надалі тут став першим директором 
Третього музею, заснованого на базі його зібрання, потому його змінив А. Се-
реда [9; 10; 16, с. 51–52].

Після націоналізації у добу національно-визвольних змагань першої чвер-
ті ХХ ст., перша була розпорошена між збірками теперішнього Національно-
го художнього музею України, Національного музею українського народно-
го декоративного мистецтва України, Національного музею історії України, 
Національного музею «Київська картинна галерея», Національного музею 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Музею історії Києва, Музею 
східного та західного мистецтва Одеси, Музею образотворчих мистецтв ім. О. 
Пушкіна (Москва) тощо [9].

Друга ж, зберігалась у Сумах у садибі матері колекціонера – польки Хелени 
(Олени) Августівни, уродженої Віттерсгейм, у другому заміжжі Сумовської, за 
вище згаданою адресою. Ця група речей стала підвалинами збірки новостворе-
ного державного музею міста, опікування яким від 1920 р. лягло на плечі учня 
Миколи Рєпіна – художника і музейника Никанора Онацького. Він обіймав 
посаду новоствореного закладу аж до 31 грудня 1931 р., коли був змушений за 
«власним» бажанням звільнитися з установи.

Саме Н. Онацький (1875 – 1937) протягом цього періоду часу розвивав на-
працьоване від початку 1910-х рр. тандемом першого зберігача межигірсько-
го фаянсу в Міському музеї міста Києва Євгеном Кузьміним та Оскаром Гер-
маном Гансеном, що 1911 р. у київському збірнику «Искусство, живопись, 
графика, художественная печать» (№6–7) видали статті «Межигорский фа-
янс» і «Межигорские клейма» відповідно (тут само С. Яремич розмістив та-
кож статтю й про «Строения межигорской фабрики») [12; 4].

О. Гансен був не лише збирачем і колекціонером, поступово він став справ-
жнім мистецтвознавцем-експертом у галузі образотворчого і декоративно-при-
кладного мистецтва. Йому від часів більшовицького перевороту доручили пра-
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цювати співробітником музейного відділу Комітету з охорони пам’яток старовини та 
мистецтва. Крім того, він опрацьовував надходження предметів у тодішньому Друго-
му державному музеї (Національний музей імені Богдана та Варвари Ханенків).

Тут він здійснював опис творів з фарфору, фаянсу, у яких він дуже добре ро-
зумівся й орієнтувався (адже збирав переважно Корець, Баранівку та Межигір’я, 
вочевидь, розуміючи стилістичну близькість виробів означених заводів, де працю-
вали одні й ті самі провідні майстри форми та розпису, модельники та формуваль-
ники); скла, бісерних виробів (штибу гаманців і редікюлей); гобеленів, килимів, 
меблів, зброї, бронзи, ювелірних і речей церковного вжитку; масонських, а також 
художніх творів станкових малярства та графіки (у діапазоні від класичного гол-
ландського живопису до творчості митців шевченкового часу й сучасників штибу 
Г. Нарбута, М. Бурачека, Г. Крюгер-Прахової) [21].

Для Третього державного музею, що утворювався на базі його київської колек-
ції, він був консультантом. Швидше на добровільних засадах О. Г. Гансен класи-
фікував твори, здійснюючи їх каталогізацію, а також читав популяризаторські 
лекції на теми, пов’язані із предметами збірки. Тут його помічником став Микола 
Миколайович Фліге (1876 р. н.). Довголітня дружба з керівниками київських му-
зейних закладів стала підґрунтям для продовження професійної співпраці з М. Бі-
ляшівським, (?). Вержбіцьким (?), Шифріним в якості експерта при Надзвичайній 
об’єднаній комісії ВУКОПМС (Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мисте-
цтва і старовини) [16 с. 52-53].

На основі своєї колекції О. Гансен виклав власні знання і міркування щодо 18 
типів клеймування предметів, які опинилися у його власності, 2 з яких – вироби 
інших заводів. Тут він розбирав питання походження окремих торгових знаків, їх 
зв’язок із періодами діяльності фабрики і виробниками-управителями, проводив 
аналогії з маркуванням відомих брендів європейського художнього фаянсу та фар-
фору.

У його статті йдеться про дискусійні щодо походження торгові знаки, виявлені 
на фаянсі, аналогічному межигірському. А саме: «Ф. К. Д. и Б.» і «В. Б.». Посила-
ючись на О. Селіванова, О. Гансен робить висновок, що ці клейма, часто поєднані 
із хронограмою «1861», «1862», «1863», «1864» не є марками виробництва КМФФ 
доби братів Барських, а належать підприємцям, знаним як співвласники фірми 
«Діпедрі, Борисов і Широкобоков». Пізніше, через кілька десятків років, цю ж 
думку буде підтримувати і знаний дослідник вітчизняного «білого золота» Ната-
лія Полонська-Василенко у своїй праці «Нарис з історії заснування Києво-Меж-
игірської фаянсової фабрики».

Забігаючи наперед, треба зазначити, що всі справи на фабриці періоду 1858–
1864 рр. вів Микола Барський, ініціали якого виглядали б як «М. Б.», а його брат 
Василь був лишень компаньйоном. Тому, наперекір існуючим іншим теоріям, не-
логічною видається версія про зв’язок клейма «В. Б.». із діяльністю КМФФ. Крім 
того, О. Гансен зауважував на основі матеріалів власної колекції, що написи ве-
ликими літерами «Кіевъ» із датою зустрічаються у марках Межигір’я до 1830 р. 
Також автор вказав, що інколи на таких клеймах дата може бути відсутньою. До 
того ж він відзначав, що селівановський знак №2 не зустрічався йому на предме-
тах, які можна датувати пізніше 1829 р. На додачу, О. Гансену були відомі комбі-
нації марок №2 і №3, стилістичні риси творів наводили його на думку, що вироби 
фабрикувалися не пізніше 1839 р. До вищевикладеного, він іще додавав, що окрім 
напису «Киевъ», йому зустрічалися марки «Межигорье», а також «Киевъ, Меж-
игорье» разом, датувати які важко.
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Потому О. Гансен наводив приклад клейма з відтиснутою в масі «Корон-
кою», виконаною в стилі французького бароко, із написом «Кіевъ» під низом. 
Це маркування лишалося також без хронологічних ознак (хоча цифрограми 
37 і 38 поруч можуть натякати на відповідні роки – О. Ш.). 4 геральдичних 
клейма в стилі англійського фаянсу з левами і однорогами дослідник не іден-
тифікував з якимось конкретним часом.

Натомість він виділив дві марки з аналогічною композицією з підписами 
братів Барських й одну (рідкісну) без гербового щита з їхніми ініціалами, 
що атрибутував як такі, котрі відповідають 1858–1864 рр. Останніми збирач 
оприлюднив кілька клейм, котрі не мають стосунку до КМФФ, хоча й вико-
нані у межах традицій формотворення та декорування означеного бренду. 
Крім них він навів торгову марку з написами «Кіевъ» із датою та квіточкою 
[4]. Ці аргументи у подальшому дозволять робити висновки і про твори збір-
ки «межигірки» у колекції СОХМ.

Н. Онацький перейняв естафету від О. Гансена та київських музейників-
корифеїв і намагався всебічно досліджувати вітчизняну тонку кераміку і за-
галом художні силікати у ввіреному йому зібранні. Наслідком цього стали 
окремі видання «Сім років існування Сумського музею» 1927 р., «Українська 
порцеляна», «Український фаянс», «Українське гутницьке шкло», видані у 
Сумах 1931 року.

Розвинуті О.Г. Гансеном думки збирача і мецената, що формував свою 
збірку як виняткову цінну з історичної і мистецької спадщини, і змушений 
був покинути Україну 1919 р. після двох років передачі своєї ж колекції до 
новостворених державницьких інституцій, лягли в основу наукового осмис-
лення музейником того ж відрізку часу Н. Онацького.

Так, у виданні «Український фаянс», яке вийшло друком 1931 р., після 
епохальної виставки 1925 р. межигірського фаянсу Всеукраїнського історич-
ного музею ім. Тараса Шевченка, підготовленого музейниками-корифеями 
колишнього Першого (міського) музею, були враховані всі напрацювання Є. 
Кузьміна (у тандемі з О. Гансеним) та тодішнього зберігача художньо-про-
мислового відділу М. Біляшівського [24].

Відомо, що 1925 року у Києві було виставлено дев’ять шаф, одна з яких 
демонструвала клейма виробництва. Враховуючи, що напрацювання в озна-
ченій царині на той період часу були відомі лише за розробками О. Г. Гансена, 
котрий значно допрацював праці з маркування тонкокерамічних виробів А. 
Селіванова перших років початку ХХ століття (1903, 1904 та 1911 рр.), варто 
припустити, що ця вітрина містила сторінки статті останнього разом з ілю-
страціями та відповідні малюнкам у ній першоджерела (конкретні твори) зі 
збірки, котрі візуалізували окреслені приклади.

Імовірно саме тому згодом цю світлину було вилучено з арт-архіву музею, 
оскільки вона стосувалася мисленнєвих і чуттєвих напрацювань представни-
ка заможних верств населення, а не простолюдинів-пролетарів, і могла вва-
жатися поганим прикладом доказу значущості проробленої ним роботи [23].

Так чи інакше, довготривалу епохальну виставку на той час намагалися 
відвідати всі провідні музейники та діячі мистецтві, адже вона відкривала 
нове осмислення історичного спадку Межигір’я та давала ґрунт для новітньо-
го бачення промислових взірців вітчизняних художніх силікатів на тлі роз-
витку світового тонкокерамічного мистецтва і дизайну.

У цьому зв’язку видання Н. Онацького «Український фаянс» та «Укра-
їнська порцеляна» 1931 р. відкривали нову сторінку розуміння здобутків 
вітчизняного «білого золота», де роль колишнього імператорського вироб-
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ництва, що довгий час підпорядковувалося київському магістрату та відобража-
ло смаки місцевого замовника та художника-виконавця, була підкреслена не у 
контексті лише промислових здобутків, а й досягнень на ниві музейництва [15]. 
Адже від того, що й як укомплектовувати, дозбирувати, яким чином формувати 
колекцію і будувати експозицію, акцентуючи увагу на досягненнях певних вироб-
ництв, залежить і сприйняття глядача, котрий уперше знайомиться із кращими 
напрацюваннями цього елітарного матеріалу.

Так, у брошурі «Український фаянс» основну увагу автор приділив саме про-
дукції Києво-Межигірської фабрики. Опрацювавши оприлюднені дані М. Закрев-
ського щодо облаштування та специфіки підпорядкування підприємства «Описа-
ние Киева (Москва, 1868 р., т. ІІ), марочники А. Селіванова перших років початку 
ХХ століття (клейма заводів Росії 1903 р., перше «прибавление» 1904 р., марки 
Росії разом із Польщею та Фінляндією 1911 р., друге «прибавление» 1914 р., опри-
люднені у Володимирі та Рязані), а також публікації С. Яремича, О. Гансена й Є. 
Кузьмина з журналу «Искусство, живопись, графика – художественная печать» 
1911 р., і каталог «Виставки фаянсових та порцелянових виробів Києво-Межигір-
ської фабрики», виданий ВІМ ім. Т. Шевченка 1925 р. у Києві [23], Н. Онацький у 
цій публікації зосередився виключно на продукції Києво-Межигірської фаянсової 
фабрики, що було цілком закономірно, враховуючи сутність основного джерела 
наповнення збірки музею – колекції О. Г. Гансена.

Не дивлячись на невеликі огріхи цієї праці, які можуть бути пов’язані з одру-
ківками (робота А. Селіванова на форзаці згадана під 1963 роком, а де-факто була 
випущена 1903 р., на С. 3 автор писав, що підприємство у Межигір’ї перейшло 
до підпорядкування Кабінету Його Імператорської Величності 1829 р., хоча на-
справді це було 1828 р., на с. 4 майстер Вімер(т) названий як Вімперт, хоча нижче 
це прізвище ще раз написано правильно) на С. 5 Н. Онацький зазначав, що у ко-
лекції Сумського музею на той час знаходилось на обліку понад триста предметів 
означеного виробництва, і не соромився зауважити, що левова частка цих творів 
має походження, пов’язане зі збіркою О. Гансена. З-поміж рідкісної інформації 
тут само згадано про ім’я майстра Е. Шварца, написи якого французькою мовою 
зустрічаються на окремих виробах 1853 р. за згадкою Є. Кузьміна [15, с. 4, 12, с. 
268], відомі за позицію №650 «сліпих списків» колекції О. Г. Гансена з матеріалів 
ЦДАВОВУ.

Цікавими є й звороти поетичної мови митця-музейника, що про мармуровані 
та вироби з базальтової й яшмовою маси, взоровані на веджвудські фаянси, писав 
як про такі, колір яких плаче «сльозами асфальту» [14, с. 4]. Він як мистецтвозна-
вець намагався дати характеристику типології, художнім особливостям, стилісти-
ці окремих експонатів ввіреної йому колекції на прикладі виробів, розміщених у 
чотирьох шафах. Н. Онацький зупинявся і на геральдичних елементах, масонській 
символіці, пластиці окремих частин предметів і скульптури, пам’ятних тарілках 
із видами окремих місцевостей і на замовлення, орнаментиці, речах культового 
призначення, чим вигідно вирізнялася його праця серед знавців музейників-іс-
ториків й -археологів, застосовував архаїчну термінологію штибу «горорізьби» в 
сенсі горельєфу.

На с. 7 автор зауважив на важливих моментах: наявності скульптури «Зима», 
бюстах Петра І (вказано, що він порцеляновий), поетів В. Жуковського та О. Грі-
боєдова (№544 і №545 за «сліпими списками» О.Г. Гансена), наявних у колекції 
музею, що й досі становлять неабияку мистецьку цінність, оскільки два останніх 
відсутні у зібраннях інших музеїв України та поза її межами [14, с. 7]. Насамкі-
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нець Н. Онацький згадав про марки «Киев» та «Межигорье», представлені на 
виробах найбільше, й у 8 сторінках зміг стисло охарактеризувати всі групи 
сумської колекції межигірського фаянсу та бісквітів.

На жаль, досліди вітчизняної тонкої кераміки на прикладі колекції Сум, 
де значну кількість становили саме твори Києво-Межигірської фаянсової фа-
брики з колекції О.Г. Гансена, Н. Онацький мав перервати наприкінці груд-
ня 1931 р., коли як колишній есер змушений був звільнитися з установи «за 
власним бажанням» [26].

За даними колишнього директора СОХМ (від 1979 по 2016 р.) Г.В. 
Ареф’євої, від часу надходження у жовтні 1921 р. зібрання О.Г. Гансена, 
музею було надано три приміщення будівель, що були сполучені між собою 
«прорубаними у мурах дверима» по вул. Шевченківська, буд. ч. 13. Це відо-
мо за «річним звітом» директора Сумського округового художньо-історично-
го музею Н.Х. Онацького, який сповіщав, що 60% фондових предметів були 
представлені тут в експозиції, котра побудована упродовж року та відкрилась 
для відвідувачів у жовтні 1922 р., у 23 залах [1] (тоді діяла по 3 дні на тиж-
день, не у повному обсязі було й фінансування, а почала опалюватись лише 
від 1925 року).

Важливу частину зібрання, поруч із західноєвропейським, американ-
ським, вітчизняним живописом і графікою, тоді становив межигірський 
фаянс – окраса колекції О. Гансена. Він був представлений у так звано-
му «українському відділі», що презентував у достатньо повному вигляді 
традиції з минулого життя українців у наступних залах: старі українські 
скло, килими, вишивки (і слуцьких поясів, «бісерного рукоділля»), меж-
игірські фаянсові вироби, що виокремлювались з-поміж інших вітчизня-
них виробництв й експонувались як осібна «перлина» збірки, а також ко-
зацька зброя [1].

За наявності у цій же колекції раритетів інших підприємств тонкої кера-
міки, зокрема Севру, Майсена, Берліна, Копенгагена, Неборова, Прушкова, 
Бельведера, ЛФЗ, заводів Попова, Гарднера, Поскочина, Корця, Баранівки, 
Городниці, Білотина, Волокитина [9] тощо, тим не менше «межигірка» ли-
шалася для О.Г. Гансена пріоритетним напрямком збирацтва у галузі «білого 
золота».

Після проведеної першим директором прискіпливої науково-дослідної й 
обліково-систематизаційної роботи, наступний відомий нам за матеріалами 
документації установи, директор, що, судячи з усього, за сумісництвом та-
кож наглядав за фондовою частиною (як, приміром, перед тим це робив і М. 
Біляшівський, очолюючи аналогічний київський заклад), Олександра Іва-
нівна Маршала-Чаловська (була директором Сумського музею протягом 1937 
– 1960 рр.) [1], намагалася лише зберегти те, що напрацьоване попередника-
ми, далеко не заглиблюючись у дослідну роботу на ниві мистецтвознавства, 
оскільки розуміла можливі наслідки (як відомо, Н. Онацького, через 5 років 
після полишення музею у Сумах, все ж таки розстріляли за сфабрикованою 
справою) [24].

З січня 1931 р. було розпочато заходи примусової зміни профілю музею, 
що своєю «аристократичною» колекцією не виправдовував ідеологічних 
спрямувань, жаданих для керівництва. Боротьба за агітацію на просторах 
музейних площ точилася ще упродовж п’яти років потому. Адже, судячи з 
усього, керівництво планувало переформатувати напрямок музею на краєз-
навчий або історичний, аби надати більшу значущість показу у ньому рево-
люційного руху, досягнень промисловості краю тощо [17, С. 4-9].
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Тоді, продовжував працювати директором установи В.І. Зубченко, що керував 
окремим музеєм «Ревруху» в приміщеннях за адресою вул. Шевченка, 11. Саме 
йому до початку 1932 р. Н.Х. Онацький передав всю колекцію «Історичного му-
зею», що зберігалася у тих же приміщеннях по вул. Шевченківській, 13 у Сумах 
[17, с. 9]. На базі цих двох установ було утворено «Сумських краєзнавчий музей», 
яким керував В.І. Зубченко [17, с. 9].

Однак, від 1937 р., за спогадами О.І. Маршали-Чаловської, оприлюднених ко-
лишнім директором Сумського краєзнавчого музею (1968–1972 рр.), заслуженим 
працівником культури УРСР Л. П. Сапухіною 2005 року, художню збірку було ви-
ділено в окрему установу. Її віднесли до республіканського музею 3-ї категорії у 
підпорядкуванні Комітету у справах мистецтв. І лише від січня 1939 р., коли було 
організовано виконком Сумської обласної ради депутатів трудящих, на 15 березня 
1939 р. ним було прийнято рішення про перерозподіл існуючих творів на дві ко-
лекції – художнього і краєзнавчого профілів [17, с. 9].

Тим не менше реорганізаційні заходи не були у повній мірі результативними, 
адже від осені 1941 р. із початком Другої світової війни збірку мистецтва довелося 
евакуювати на схід, а невдовзі одне з приміщень музею зазнало бомбування. Тому 
залишки колекції було перевезено до будівлі по вул. Миколаївській, 16. Після за-
хоплення міста від жовтня 1941 р., за часів фашистської окупації було наказано 
відновити діяльність музею. Залишки збірки експонувались на виставці «Укра-
їнське народне мистецтво», з-поміж якої відомо й про наявність кераміки. Коли 
гітлерівці полишали місто, музей було ними пограбовано, тому окремі вироби ко-
лекції треба нині шукати у запасниках інших країн, зокрема Німеччини. З-поміж 
них може бути і межигірський фаянс [17, с. 10].

По закінченні військових дій 1945 р. упродовж серпня – вересня місяців ді-
яльність установи було відновлено за рішенням місцевого міськвиконкому. При 
цьому краєзнавчу колекцію виокремили до неремонтованого приміщення будинку 
костелу, де він спочатку був два роки зачинений без опалення, а потім тут діяв до 
1953 р. включно, коли йому надали нове приміщення на розі колишніх вулиці Пе-
тропавлівської та Червоної площі [17, с. 11-12].

Натомість від квітня 1946 року почали перереєстрацію експонатів за новими 
вимогами. Уніфіковані форми цих записів велися від грудня 1947 року, коли їх 
зразки затвердило Міністерство культури УРСР. До 1955 – 1956 рр. між двома му-
зеями йшло перерозподілення існуючих фондів за профілем, у результаті чого іс-
торичні, археологічні матеріали й експонати зброї, козацьких люльок тощо були 
передані від художнього до краєзнавчого [17, с. 12].

Збірка художніх цінностей після евакуації була розміщена у будівлі філармонії 
(раніше – садиба дворянського зібрання), де і знаходилася включно до кінця 1970-х 
рр. Виставковими для художнього музею протягом 1980-х рр. стали приміщення у 
Воскресенській церкві Сум (там розташували відділ декоративного мистецтва 1981 
року) та у споруді колишнього банку (відділи образотворчого мистецтва та скуль-
птури, 1983 рік). 1994 року музею присвоєно ім’я його засновника Н. Х. Онацького.

Надалі йшло упорядкування колекції після всіх рокіровок. Поступово замість 
двох-трьох осіб, як це було при Н. Онацькому, якому допомагала штатна біблі-
отекарка Надія Львівна Столбіна [17, с. 5] (надалі – авторка брошур про росій-
ську та чужоземну порцеляну, про що зазначено на останній сторінці у виданні 
Н. Онацького «Український фаянс» 1931 р.), почав упорядковуватися колектив 
працівників, більшість з яких були культ-просвіт-працівниками, філологами, іс-
ториками. З-поміж них окремі співробітники починали займатися опрацюванням 
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твердих або м’яких фондів, що сприяло поглибленню науково-дослідницької 
діяльності.

Наступним зберігачем фондової групи тонкої кераміки відділу декоратив-
ного мистецтва Сумського художнього музею, що також деякий час викону-
вала обов’язки директора закладу (упродовж 1977 – 1979 рр.), а прийшла на 
роботу у 1967 р., стала Кочерженко Євгенія Іванівна (нар. 5 червня 1937 р. у 
с. Северинівка Сумського району Сумської області у сім’ї фахівців технічного 
профілю). Дитинство вона провела у с. Рогозне, в колишній садибі художни-
ка й архітектора І. Прянішнікова. Образи величного маєтку знаного митця з 
дитинства заполонили уяву дівчинки. Вона багато гралася з боєм фарфору, 
що лишався у людному осередку, прикрашала черепки розписом.

Маючи культ-просвітницьку середньо-спеціальну освіту, 1959 р. Є.І. Ко-
черженко вступила до Харківського державного інституту культури, по за-
кінченні якого переїхала до Сум. Тут від січня 1966 по 24.03.1993 р. працю-
вала науковим співробітником Сумського художнього музею. 1969 року від 
обкому партії надійшло замовлення на написання матеріалу, присвяченого 
Волокитинському фарфоровому заводу, котрий у ХІХ столітті працював на 
теренах області. 

Євгенія Іванівна виділила предмети з цього заводу в невеличкій колекції, 
що лишалася нерозібраною з часу Никанора Онацького, їздила до Волоки-
тина (нині Путивльського району), бачила там уламки іконостасу місцевої 
церкви. Спілкуючись зі старожилами, власниками приватних збірок, спів-
робітниками інших музеїв, зібрала великий масив матеріалу. Доповнивши 
його напрацюваннями з опублікованих джерел, написала свій перший на-
уковий каталог, котрий 1971 р. вийшов друком у видавництві «Прапор» у 
Харкові [11].

Далі багато займалась атрибуцією фарфоро-фаянсових і керамічних виро-
бів, підтримувала тісний зв’язок з завідувачем відділу фарфору Московсько-
го історичного музею Т. Дулькіною, Львівського музею етнографії та худож-
ніх промислів Ф. Петряковою. Коли остання захищалася, писала для ВАКу 
на неї характеристику, консультувала львівські музеї, зокрема картинну га-
лерею, куди її запрошував на постійну роботу Б. Возницький.

Як заступник директора музею, деякий час і де-факто директор, завфон-
дами і заввіділом декоративного мистецтва, Є. Кочерженко постійно спілку-
валася з художниками Сумського фарфорового заводу, нащадками студентів 
Глинської керамічної, а згодом фарфоро-скляної школи, влаштовувала ви-
ставки та розробляла експозицію. Її зусиллями були організовані щорічні 
експедиції по фарфоро-фаянсовим виробництвам України та Росії (по 2 на 
рік) та по області (по 4). Ці заходи дали старт новому вивченню й інших ві-
тчизняних виробництві, зокрема, і Межигір’я, що надалі прислужилося її 
наступниці по Сумському обласному художньому музею – Людмилі Костян-
тинівні Федевич.

1979 р. Є. Кочерженко була переведена на посаду завідувача наукового 
відділу декоративного мистецтва закладу, де опікувалася твердими фондами 
включно до дати звільнення, коли в цілому передала ввірену їй колекцію Н. 
С. Юрченко, що змінила її на посаді головного зберігача установи. Але безпо-
середньо фарфором і фаянсом з цього часу займалася Л. К. Федевич, яка про-
довжила роботу над волокитинською колекцією і межигіркою до часу свого 
виходу на пенсію у 2019 р. Як Є.І. Кочерженко, так і остання у 1990-х рр. ви-
вчали глинську кераміку зі збірки музею. Л.К. Федевич (нар. 17 березня 1949 
року у селі Красносілка Бершадського району Вінницької області) закінчила 
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Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальніс-
тю вчителя російської мови та літератури 1970 р. Від 1977 року до 2019 р. включно 
вона присвятила себе Сумському художньому музею (нині імені Н.Х. Онацького), 
спочатку на посаді м.н.с. відділу декоративного мистецтва, потім с.н.с. того ж від-
ділу, а від 1994 року – його завідувачкою. 

За період роботи у музеї Л. Федевич неодноразово стажувалася в інститутах піс-
лядипломної освіти працівників культури та у провідних музеях країни як храни-
тель фондів та музеєзнавець (Київ, Москва, Ленінград, Єреван, Львів). Це дозволи-
ло їй займатися дослідженням народних художніх ремесел і промислів Сумщини 
(гутне скло, кераміка, килимарство, писанкарство, лозоплетіння, народна іграш-
ка). Пророблена робота вилилася у низку статей, лекцій і каталогів. Деякі з них 
вийшли друком, приміром, 2006 р. – каталог «Порцеляна Волокитинської ману-
фактури Андрія Міклашевского» з колекції Сумського художнього музею; у 2010 
році – «Глинська кераміка. 1900 – 1933 роки» з творів Роменського краєзнавчого 
та Сумського художнього музеїв [13].

Паралельно йшла робота над розгадками ключів розуміння походження окре-
мих предметів збірки межигірського фаянсу СОХМ, самостійно й у співпраці з ки-
ївськими дослідниками О. Друг та іншими у цей час Л. Федевич видала низку ста-
тей, присвячених співвіднесенню інформації так званих «сліпих списків» колекції 
О. Гансена, відомих за даними Центрального державного архіву вищих органів вла-
ди та управління України у Києві, із творами ввіреної їй музейної збірки. 2007 вона 
отримала звання «Заслужений працівник культури України» [5].

Завдяки переліченим людям, а також за підтримки сьогоднішнього директора 
СОХМ Надії Семенівни Юрченко та наукового співробітника фонду фаянсу Наталі 
Вікторівни Курасової нині постала можливість глибше осягнути мистецькі осо-
бливості збірки «межигірки» у цьому закладі.

Наразі за інвентарною книгою № 10 СОХМ за 1947–1971 рр. фіксуються 367 – 4 
= 363 твори (додатково тут само записаний один предмет російського заводу По-
скочина інв. № Ф-291, західноєвропейська шкатулка із лицарем К-1237/1,2 і не 
місцевого виробництва пап’є-маше Щ-242, а також предмет з двох частин штибу 
вази-колони зелений з маркою іншого підприємства Ф-709) КМФФ. Перший запис 
у них здійснено за цією групою 29.10.1947 р. Також 23 предмети збірки упродовж 
1954–1955 рр. були передані до Харківського художнього музею [3], через що ли-
шилося у Сумах не більш, як 340 творів «межигірки».

Оскільки додатково до групи підробок можна віднести виріб під № Ф-1 – біла 
вазочка з торговим знаком «В.Б.», й тарілку № Ф-106 з клеймом «К. Д. и I(Г)», 
котрі за маркуванням ще О. Гансен визначив як помилково атрибутовану групу 
творів, зарахованих до КМФФ, де-факто виготовлених на російському підприєм-
стві Діпедрі, (Борисова) та Широкобокова, а також тарілку № Ф-57 з клеймом «J. 
Teichfeld», й тарілку Ф-172, де марка містить після хронограми 1864 (нагадаю, 
що у цей час ставилося геральдичного типу клеймо), а ще також і дві літери «РЧ», 
зовсім не притаманні продукції підприємства, то з 340 творів не більше 336 можна 
вважати межигірськими.

Ще один твір під № Ф-127 (блюдце лілово-коричневого кольору) містить марку 
з хронограмою 1870 і далі нерозбірливо. Ця річ також навряд чи може вважати-
ся автентичною межигірською. Великі сумніви викликає й глек № Ф-181, що має 
надзвичайно яскравий селен, характерний більше для ХХ століття, та сріблення у 
декорі, проте, позначений маркою «Кіевъ». Але у разі, якщо техніко-технологічна 
експертиза підтвердить його приналежність КМФФ, все одно загальна кількість 
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предметів цього виробництва в СОХМ ім. Н. Онацького дорівнює не менше, як 
334 предмети, що є другою за кількістю в Україні після збірки НМУНДМ (по-
над 900 предметів) і випереджає колекцію НМІУ (160 предметів).

Цінними експонатами «межигірки» СОХМ є бюсти Петра І (1840-х рр.), де 
три цифри 184 читаються добре, а четверта практично відсутня. Імовірніше 
за все мова йде про період 1848 – 1849 рр., коли на КМФФ розпочалися пер-
ші ґрунтовні експерименти над виготовленням скульптури, що фіксується 
за матеріалами виробництва, які нині зберігаються в окремому фонді Цен-
трального державного історичного архіву України в м. Києві.

Початково за даними «сліпих списків» О. Гансена та матеріалів Н. Она-
цького, оприлюднених у брошурі «Український фаянс», відомо було про на-
явність у довоєнний час у збірці ще двох бісквітних бюстів – В. Жуковського 
й О. Грібоєдова, – однак, після евакуації періоду початку Другої світової ві-
йни (за згадками Л. Федевич до Новосибірську), й часткового розграбування 
колекції німцями перед відступом, передач деяких предметів (здебільшого 
ваз) від 19.06.1946 рр. до Києва (де наразі цього бюсту у жодній колекції, що 
було утворено із вливаннями з Державного музею українського образотвор-
чого мистецтва, не виявлено), другий із вказаних предметів пропав.

Принаймні за матеріалами книг надходжень та інвентарних книг від 
1947 року з скульптурного сегменту фіксуються дві статуетки «Зима» (під № 
Ф-189, друга з них була передана до Харківського музею 24.12.1955 р.), одна 
фігурка бісквітної «Вакханки» (№ Ф-185) 1852 р., заввишки 28,5 см, погруд-
дя В. Жуковського заввишки 13 см (№ Ф-129) з маркою «Кіевъ» без дати, а 
також твори «Сфінкс» (№ Ф-199) 1834 р. (другий такий самий, 1834 р. виго-
товлення, з колекції О. Гансена є у запасниках НМУНДМ), два «Леви» (Ф-77 
та Ф-78) без року виготовлення, «Путті» (Ф-4), що стоїть на коліні і тримає 
рамку під дзеркальце, а також два бюсти Петра І – фаянсовий під №Ф-170 без 
марки (за «сліпими списками» О. Гансена виконаний «по Фальконету») та 
Ф-208, 184..х (в кінці нерозбірливо) років з лавровим вінком і бронзуванням.

З-поміж маловідомих скульптур фабрики, що потрапили до колекції 
Оскара Гансена і нині зберігаються у збірці Сумського обласного художньо-
го музею назвемо «Погруддя Жуковського» (Ф-29), що виготовлялося упро-
довж 1851–1853 рр., як і нині втрачене «Погруддя Грібоєдова», бронзоване 
теракотове «Погруддя Петра І», що відрізняється від бюсту КМФФ цього ж 
монарха у зб. НМУНДМ (Ф-208), «Плутон» («Зима», Ф-22, копія з оригіналу 
О. Берта з майстерні Ж.-Д. Рашетта) та «Вакханка» (Ф-185).

Завдяки опрацюванню матеріалів фондів СОХМ за люб’язного дозволу ни-
нішнього директору закладу Надії Семенівни Юрченко й за допомоги і науко-
вих консультацій наукового співробітника відділу декоративного мистецтва 
Наталії Вікторівни Курасової, шляхом верифікації наявного бюсту поета В. 
Жуковського, вдалося встановити, що на виставці 1925 р. у Всеукраїнському 
історичному музеї ім. Т. Шевченка у Києві експонувалося погруддя О. Грі-
боєдова, зображення якого зберіглося на полиці одної з експозиційних шаф.

Принагідно варто зазначити, що Наталія Вікторівна Курасова (нар. 
25.12.1965 р. у м. Стаханов Ворошиловоградської обл.)., за фахом історик-
музеєзнавець, закінчила Харківську державну академію культури. Від 1993 
р. почала працювати молодшим науковим співробітником відділу декоратив-
ного мистецтва, 2000-го перейшла на посаду наукового співробітника цього 
ж відділу, від 2003 р. по сьогодні – старший науковий співробітник відділу 
декоративного мистецтва СОХМ. Нині від 2019 р. єдиний фахівець музею, що 
зберігає колекції фарфору та фаянсу установи.
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Фото з виставки Всеукраїнського 
історичного музею імені Тараса Шевченка 
1925 року. На полиці ліворуч: погруддя 
Катерини ІІ, маленьке погруддя Й.-В. 
Гете, скульптура «Рубіні» та погруддя О. 
Грібоєдова (раніше припускали, що це може 
бути бюст В. Жуковського). Фото з архіву 
НМУНДМ. Тоді ж експонувалася скульптура 
«Вакханка», що стояла в іншій вітрині. 
Архів НМУНДМ, ф. 1, оп. 3, спр. 4, од. 12, арк. 
5 (вітрина 6) [2]. Нижче подано зображення 
погруддя Й.-В. Гете з фондів НМУНДМ та нині 
втрачене погруддя О. Грібоєдова з колекції 
О. Г. Гансена, відоме за так званими «сліпими 
списками», що перебувало до 1931 р. включно 
у колекції музею Сум під керівництвом 
Никанора Онацького. У той же час у СОХМ 

зберігається бісквітний напівфарфоровий бюст В. Жуковського і теракотове погруддя Петра І із 
бронзуванням (в обох на денці марка «Кiевъ»). Зб. СОХМ. Інв. №№Ф-208 і Ф-128.

Загальну кількість скульптурних виробів на КМФФ можна визначити у меж-
ах 25 одиниць, а не 15-ти, як вважалося раніше. Це «Лев на п’єдесталі», «Грецькі 
голівки», прес-пап’є «Дог» і «Сфінкс», барельєф Петра Великого (описка перепи-
сувачів «сліпих списків» О. Г. Гансена за №63, мається на увазі бюст), «Погруддя 
Миколи І» («Погруддя Государя»), «Адамова голова з кістками», «Фігура», «Амур, 
що спить» («Немовля/дитина, що спить», «Купідон» або «Іоанн Хреститель»), на-
кладки «Козел» та «Собачки», «Погруддя Катерини ІІ», скульптури «Вулкан»(?), 
«Нептун», «Меркурій», «Плутон» («Зима») та «Венера», «Погруддя Жуковського», 
«Погруддя Грібоєдова», скульптура «Інвалід», «Погруддя папи Пія ІХ», «Погруддя 
Й.-В. Гете», «Погруддя Петра І», «Вакханка», «Рубіні» («Олдрідж» або «Кавалер»).

При цьому цікаво, що висота подіумів «Лева на пьєдесталі» першої половини 
ХІХ ст. зі збірки НМУНДМ і «Сфінкса» 1834 р., переданого з Сум (1946 р.), від-
різняється. Ці твори разом із прес-пап’є «Дог» 1854 р. (№ 548 за «сліпими спис-
ками» О. Г. Гансена), котре варто вважати найбільш пізньою скульптурою під-
приємства, що нам наразі відома (хоча випускалися такі речі де-факто тільки до 
1853 р. включно, що верифіковано за прейскурантами фабрики, і, можливо, були 
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клеймлені пізніше), можна від-
нести до однієї умовної групи 
продукції КМФФ – зооморфної 
скульптури (сюди ж дотична мас-
ничка 1849 р. у вигляді корови, 
котра відпочиває на подіумі). Її 
автором швидше за все був штат-
ний скульптор КМФФ – Іолій 
Захаров, який працював на під-
приємстві від 1851 по 1853 рр. 
включно. Йому, швидше за все, 
належить і ще одна форма ви-
робництва – «Амур, що спить» 
початку 1850-х рр. (№549 за «слі-
пими списками» О. Г. Гансена), 
відома у багатьох варіантах роз-
фарбування. 

З них були передані до зб. 
НМУНДМ (тоді ДМУОМ) 1946 
р.: прес-пап’є «Дог», 1854 р. ви-
готовлення (нині інв № ФС-145), 
прес-пап’є «Дитина, яка спить» 
1851 р. виготовлення (наразі інв. 
№ ФС-194), а також бісквітна 
скульптура «Вакханка» (дівчина 
з виноградом) 1840-х рр. (тепер 
інв. № ФС-578).

Серед найбільш цінних творів 
КМФФ СОХМ з посуду варто на-
звати частини «Гіпюрового» та 
«Готичного» сервізів, що актив-
но випускались на підприємстві 
упродовж 1830-х – 1840-х рр., ін-
коли виконувались й пізніші «до-
робки» під замовлення власників 
ансамблів, у котрих частково речі 
з них побилися.

Так, у колекції музею нині 
зберігаються видовжений лоток 
штибу лимонниці (інколи опису-
ється, як оселедник) 1832 р., со-
усник з ручкою 1847 р., філіжан-
ка для кави 1832 р. (накривка на 
фото знята з кавника) з блюдцем 
1832 р., кавник 1832 р., верш-
ківниця 1832 р., полоскальниця 
1832 р. Відомо, що автором цього 
«гіпюру» (різьбленого квіткового 
рельєфу) був Семен Шевченко, 
про що зазначив Пантелеймон 
Мусієнко у своїх нотатках до світ-

Прес-пап’є «Дог» 1854 р. виготовлення, передане 
до НМУНДМ 1946 р. з Сум, колишня колекція
О. Г. Гансена. ФС-145.

Виріб КМФФ «Амур, що спить», що інколи 
називають накладкою для паперу. Бл. 1851 р. 
Приватна збірка. 

Фото фрагменту і 
цілісне зображення 
скульптури «Вакханка» 
КМФФ. Березень 1852 
р. Бісквіт. Передана 
з сумської колекції 
(примірник зі збірки 
О. Гансена) до Києва (у 
тодішній ДМУОМ) 1946 
р. Наразі зберігається у 
НМУНДМ.
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лин окремих творів, котрі зберігаються у його особистому фонді у збірці Централь-
ного державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМУ) [20].

Також з-поміж експонатів СОХМ «лазорєвого кольору» є чайна пара з «Готич-
ного сервізу» і ваза-цукорниця без флерону (ухвату зверху на накривці). При цьо-
му горня 1857 р. з блюдцем (Ф-71) 1835 р., виконане у бузково-блакитних тонах із 
рельєфним декором а-ля готік, має традиційний для цього сервізу декор рельєфу.

Натомість цукорниця цієї ж гами (Ф-160/1,2) 1852 р., вочевидь, була експе-
риментальним виробом, можливо з речей так званого «особливого замовлення». 
Адже, окрім звичних візерунків нижньої частини вичеревку штибу орнаментів 
середньовічних вітражів, вона має після лінії зламу корпусу у верхній частині 
вичеревку на смузі попід вінцями декоративний фриз з рельєфних антропоморф-
них фігур, що нагадують китайців за різними заняттями. Цей рідкісний предмет 
без клейма мало відомий. Можливо, це цукорниця, парна до такого ж чайника з 
колекції НМУНДМ, що становила один сервіз разом із вазочкою для варення під 
№487 зі «сліпих списків» О. Гансена, що раніше мала ухват накривки у вигляді 
китайця (із цього ж списку відомо про подібні ж речі від «Китайського сервізу», 
виконані й у зеленому кольорі, до складу яких входили чашки із накривками з 
ухватом у вигляді китайця на блюдцях).

Крім того, у СОХМ зберігаються три склянки брунатного і бланжевого кольорів 
з мотивами вітражів. Одна з них під інв. №Ф-13 1850 р. виготовлення (не той, що 
на фестонованій сподці штибу креспіни, інв. № Ф-32, або Ф-14, 1847 р.) надзвичай-
но близька за способом орнаментального вирішення склянці бузково-блакитного 
кольору зі збірки НМУНДМ. Але у верхній частині тулуба понад аркатурним по-
яском над вітражним візерунком вона має декор у вигляді фризу виноградної лози 
із гронами, якого немає у блакитному аналозі. Можна вважати, що обидва останні 
згадані експонати виконані приблизно у середині ХІХ ст.

Чимось схожою за вирішенням орнаментальної частини середини композиції у 
чайнику від «Готичного сервізу», взорованому на англійські аналоги Веджвуду й 
інших виробництв [22, с. 257], відомого у блакитному варіанті з приватної колек-
ції, є квадрифолійної форми філіжанка (Ф-16/1, 1851) із ручкою кшталту коряги з 
такої ж форми сподкою (Ф-16/2, 1851) вохристого кольору з розписом коричнево-
шоколадною фарбою із колекції СОХМ. 

Майже ідентичним до декору блакитно-бузкової склянки з «Готичного сервізу» 
є рідкісна «жіночної» чашоподібної форми чашка 1845 р. штибу широко розкри-
того приземкуватого дзвону із загостреною доверху ручкою на профільованій ка-
нелюрами сподці (Ф-30/1,2) 1845 р. Ця пара брунатного кольору також, була, во-
чевидь, експериментальним виробом, оскільки в інших збірках України подібних 
речей не виявлено. Візерунок рельєфного декору на чашці нагадує вічка пав’ячого 
хвоста, чим образний бік цього виробу і запам’ятовується. Має бланжевий аналог 
у СОХМ під № Ф-17/1,2.

Враховуючи брак можливості викласти всі роздуми про специфічні художньо-сти-
лістичні ознаки виробів КМФФ у колекції СОХМ, варто зупинитися на кількох пред-
метах групи ваз. Зокрема, на вазі-урні (Ф-87/1,2) на високому подіумі із скульптурни-
ми грифонами і ручками-букраніями кольору теракоти. Зважаючи на те, що подібні 
твори відомі за збіркою НМУНДМ, що має те ж саме першоджерело, а саме – колекцію 
О. Г. Гансена, які позначені сигнатурою штибу криптоніма, можна провести аналогію 
і спробувати атрибутувати авторство й подібного виробу з колекції СОХМ.

Так, ваза з фондів НМУНДМ ФС-317 має підпис на основі, продряпаний у масі, 
– «С: W:». За характером накреслень літер імен майстрів, що збереглися у матеріа-
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лах справ архіву виробництва у збірці ЦДІАК, вдалося встановити, що автор-
ство предмету належить одному із перших майстрів-іноземців підприємства, 
головному майстру, німцю Крістіану Вімер(т)у.

Він працював на КМФФ упродовж 1802–1823 рр., у період, коли вироб-
ництво належало киянам, утримувалось за їх гроші й керувалось Київським 
магістратом (у нашу добу такі функції виконує мерія міста). Це був час ще до 
того, як підприємство було вирішено передати в управління Кабінетом Його 
Імператорської Величності у Санкт-Петербург (сучасний аналог Кабінету 
міністрів). Відповідно, річ у СОХМ з химерними драконовидними ручками 
(№588 за «сліпими списками» О. Г. Гансена, що має формотворчу й образ-
но-стилістичну близькість, виконана з тієї ж маси та у подібному колірному 
вирішенні, також може бути датована першою чвертю ХІХ ст. і належати ав-
торству цього ж майстра [28, с. 182].

Отже, межигірський фаянс в колекції Сумського обласного художнього му-
зею імені Никанора Онацького становить другу за розміром збірку в Україні 
(оскільки найбільше зібрання творів означеної фабрики в світі – О. Г. Гансена 
після національно-визвольних змагань початку ХХ століття залишилося у на-
шій державі та було розподілене між кількома державними музеями) і складає 
близько 334 творів (при цьому кілька виробів з клеймом «Кіевъ» після 1858 й 
до 1870 р. наштовхують на думку, що ця цифра тяжіє до 330 предметів.

Означена збірка була утворена і вперше досліджувалась непересічним меце-
натом межі ХІХ й ХХ століть О. Г. Гансеном, що у прямому сенсі слова проміняв 
коштовні діаманти на твори «білого золота» «межигірки», яка була любов’ю 
його життя та становила понад п’яту частину від зібраної ним колекції.

Надихаючись розвідками соратників О. Г. Гансена Є. Кузьміна та М. Бі-
ляшівського, інший корифей українського музейництва – учень М. Рєпіна, 
художник М. Онацький 1920 р. прийняв на баланс сумського музею раритети 
межигірського фаянсу з колекції О. Г. Гансена, що були націоналізовані. Він 
намагався врахувати досвід попередників, музеєфікуючи твори, та науково 
осмислити значущість цієї збірки.

Так, 1931 р. Н. Онацький видав значущу для етапів дослідження понад 
трьохста предметів колекції працю – невеличку розвідку «Межигірський фа-
янс». Саме завдяки їй вдалося уточнити, що деякі експонати цієї збірки, як, 
приміром, бюст О. Грібоєдова, імовірніше за все пропали у період розграбу-
вання музею німецькими солдатами під час Другої світової війни. Близько со-
рока предметів при цьому занотовані, як такі, що надійшли у ХХ ст. з колек-
ції О. Г. Гансена до ДМУОМ, а надалі НМУНДМ, частина з них передавалася 
не з Києва, а з Сум. Але послуговуючись так званими «сліпими списками» О. 
Г. Гансена можна ідентифікувати й низку інших предметів колекції «меж-
игірки» відомого мецената, що лишилися, або надійшли до Києва з Сум.

У подальшому пошукову роботу щодо ідентифікації так званих «сліпих 
списків» з колекції О. Г. Гансена, що зберігаються у ЦДАВОВУ, здійснювала 
науковий співробітник СОХМ Л. К. Федевич, що змінила Є. І. Кочерженко 
(відомого знавця тонкої кераміки України). Розвідки Л. К. Федевич розро-
блялися за підтримки багатолітнього головного зберігача фондів, а нині ди-
ректора установи Н. С. Юрченко. Наразі від кінця 2019 р. зберігає цю колек-
цію історик-музеєзнавець Н. В. Курасова.

З-поміж виняткової краси творів у Сумах зберігаються більше десятка 
предметів від «Гіпюрового» та близько дюжини творів від так званого «Го-
тичного» сервізів, цукорниця від «Китайського сервізу», унікальна ваза-
урна початку ХІХ ст., виконана головним майстром підприємства Крістіа-
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ном Вімер(т)ом, а також три рідкісні бюсти – поета В. Жуковського та два Петра І 
(один з них у бронзуванні), два з яких є єдиними досі відомими примірниками. Є в 
колекції «межигірки» СОХМ і речі з одрукуванням, тарілки із «видами» окремих 
місцевостей, гербові тарілки, різноманітні аксесуари та галантерея, твори церков-
ного вжитку, які можуть стать предметом подальших досліджень.
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Предмети «Гіпюрового сервізу» з колекції 
СОХМ. Кавник з накривкою та філіжанка, 
соусник і видовжений лоток, блюдце для 
філіжанки та вершківниця. Всі вироби – 
КМФФ, 1832 р., соусник 1847 р.

Принагідна подяка за надання світлин 
директору установи Н. С. Юрченко та зберігачу 
фондів декоративного мистецтва, старшому 
науковому співробітнику Н. В. Курасовій, 
фотографу СОХМ Олександру Горбаченко.
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Горня 1857 р. з блюдцем (Ф-71) 1835 р. від 
«Готичного сервізу» та цукорниця КМФФ 
з колекції СОХМ, дотична до виробів 
цього ансамблю з рельєфним фризом із 
антропоморфними фігурами (Ф-160/1,2) 
без дати. У НМУНДМ зберігається парний 
до неї чайник під № ФС-213 1847 р., також 
прикрашений рельєфним фризом із фігурами 
китайців. Швидше за все, 
це був окремий сервіз, 
відомий за прейскурантами 
як «Китайський». До 
нього входили чашки з 
накривками, пластичний 
флерон, виконаний у вигляді 
китайця, що сидить. Цей 
сервіз міг комплектуватися 
вазочкою для варення, 
виконуватися як скорочений штибу «Егоїста» 
(«Солітера») або «Тет-а-тета» («Дежене», 
«Кабаре»). Випускався й у зеленавому 
забарвленні.
Ілюстрації до статті О. Школьної 
«Межигірський фаянс в колекції Сумського 
обласного художнього музею імені Никанора 
Онацького». Див. стор. 98–113

Тіциан Вечеліо 1488 – 1576 (коло художника ) Італія. Св. 
Себастьян 2пол. ХVІ ст.
Алегорія Генріха ІV. 1600-і Школа Фонтенбло. Франція
Ілюстрації до статті Н. Юрченко «Західноєвропейський 
живопис у зібранні сумського обласного художнього 
музею ім. Никанора Онацького. До питання атрибуції».
Див. стор. 52–60
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Козрое Дузі.
1803–1860.
Музичний вечір
у Тінторетто. 1842

Ілюстрація до статті
О. Гагіної
«Роздуми біля картини 
Козроє Дузі
«Музичний вечір у 
Тінторетто».
Див. стор. 63–68

Веласкес Д. Портрет молодого іспанця. Бл. 1629. Стара пінакотека. Мюнхен
Сєров В. Портрет А. Мазіні. 1890. Державна Третьяковська галерея

Ілюстрації до статті С. Побожія «Валентин Сєров і старі майстри». Див. стор. 68–80.

Ілюстрації до статті Г. Решетньової 
«Майсенська порцеляна
в Сумському обласному 
художньому музеї ім. Н. Онацького»
Див. стор. 80–87
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І. Світославський, Сутінки на морському березі

І. Світославський, Двір освітлений сонцем

Ілюстрації до статті Н. Юрченко «Заглиблюючись у 
внутрішній світ природи (твори С. І. Світославського 
з колекції сумського художнього музею ім. Н. 
Онацького)».
Див. стор. 52–60

Ілюстрація до статті Л. Федевич «Українське гутне 
скло у сумському художньому музеї ім. Никанора 
Онацького». Див. стор. 128–132

Мал. 8. Віталій Шум. 
Скульптура Як чумаки 
у Крим по сіль ходили

Мал. 5.
Михайло Міняйло. Перший урок

Ілюстрації до статті І. Яніної «Художнє різьблення 
Сумщини: традиції та сучасність».
Див. стор. 133–143
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УДК 069.5:7](477.52):75.047(477](091)
Ю83 

Н. С. Юрченко

ЗАГЛИБЛЮЮЧИСЬ У ВНУТРІШНІЙ СВІТ ПРИРОДИ
(ТВОРИ С. І. СВІТОСЛАВСЬКОГО З КОЛЕКЦІЇ СУМСЬКОГО 

ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ім. Н. ОНАЦЬКОГО)

У статті розглядається походження, датування та стилістичні особливості 
творів видатного українського пейзажиста «срібної доби» Сергія Світославського. 
Спроба датування творів завдяки порівняльному аналізу із аналогічними творами 
з колекції НАМУ. Введення до наукового обігу творів С.І. Світославського з колекції 
Сумського художнього музею засвідчує наведений каталог (у круглих дужках – нуме-
рація творів за каталогом). 

Ключові слова: український пейзаж, імпресіонізм.

Окрасою багатого зібрання Сумського художнього музею є колекція укра-
їнських художників ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст., у якій чільне місце посідають 
твори Сергія Івановича Світославського (1857 – 1931). Його мистецтво роз-
вивалось паралельно з живописом таких видатних українських художників, 
як С. Васильківський, М. Пимоненко, П. Левченко, та велетнів російського 
пейзажного жанру – О. Саврасова, І. Левітана, В. Полєнова. Близькість твор-
чих пошуків Світославського з останніми пояснюється спільністю демокра-
тичних поглядів, які панували на той час, зокрема, у закладі, де він навчався 
(1875 – 1883), – у Московському училищі живопису, скульптури та архітек-
тури. 

Обставини для навчання Сергія Світославського склались найкращим чи-
ном. Через багато років художник пригадував: «У мене були професори, які 
відносились до нас, учнів, зі справжніми батьківськими почуттями. Вони, 
між тим, що вкладали у свої справи навчати нас, вони також любили нас, 
як дітей своїх. І то були брати Сорокіни, Перов, Прянишников, Саврасов, 
Іванов – скульптор, Трутовський… І то всі чудові імена! Давно вони помер-
ли, нема нікого в живих, тільки залишилась у нас свята пам’ять про них» 
[5, Л.С.Попова, с.44]. Незважаючи на отриману освіту в Москві, більшість 
творів була написана там, де народився художник, – в Україні.

Сумське зібрання картин митця повною мірою віддзеркалює творчість С.І. 
Світославського: характерні особливості живописних прийомів, сприйняття 
та передачу тих чи інших мотивів, від ретельно пророблених до глибоко уза-
гальнених пейзажних образів. Майже всі роботи живописця, що зберігають-
ся у Сумському музеї, походять з колекції О.Г. Гансена [1, 214 арк.; 3. с. 3-9]. 
Купець, директор правління Бєлгородсько-Сумської залізниці та Велико-Бо-
бринського цукрового заводу, промисловець Оскар Гансен був сучасником 
багатьох відомих російських та українських митців, особисто знав С.І. Світо-
славського. Так, до відомої благодійної виставки у 1915 р., присвяченої бід-
ним сім’ям поляків, які постраждали під час Першої світової війни, О. Ган-
сен надав понад п’ятсот творів із своєї колекції. У цій виставці брав участь 
і Світославський. Прихильність мецената до пейзажиста відзначається не 
лише кількістю, а й високою художньою цінністю творів, що зберігаються не 
тільки у Сумському музеї, а й у художніх та історико-краєзнавчих зібраннях 
Києва, Харкова, куди полотна надійшли після націоналізації у 1919 – 1921 
рр. [2, с. 28-35]. 
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У сумській колекції представле-
ні роботи, написані протягом трид-
цяти років активного творчого жит-
тя художника, і, як правило, вони 
не датовані. Завдяки багатій спад-
щині, що залишилась і зберігається 
у художніх музеях України та Росії, 
а також відомим мистецтвознавчим 
дослідженням творчості Світослав-
ського, його мистецький доробок 
логічно розподіляється за визна-
ченими фахівцями датами життя 
майстра [4]. Каталог творів живо-
писця подається у хронологічному 
порядку, основним джерелом їх да-
тування став альбом Національного 
художнього музею «Сергій Світо-
славський» [6, с.127].

Творчість С.І. Світославського 
розвивалася в загальному річищі 
демократичного мистецтва того 
часу. Його пейзажі пронизані осо-
бливою любов’ю до природи, її гар-
монійним єднанням з життям лю-
дини. Простий, на перший погляд, 
малюнок невибагливих і несклад-
них композицій підкреслюється 
багатим живописом, а мазок лягає 
на полотно легко й невимушено з 
численними відтінками, що випро-
мінюють індивідуальність майстра.

Традиції пейзажного жанру май-
стрів старшого покоління передви-
жників ще довго залишались і жили 
у творчості живописців наступних 
поколінь, але палітра художників 
усе більше світлішала й збагачува-
лась пленерним живописом. Проте 
нові принципи живопису не вели 
до втрати кольорової інтенсивності, 
передачі простору, світла, повітря, 

рефлексів, а поєднувалися з насиченістю колориту та пластичністю форм. Новий 
реалістичний напрямок у пейзажі розвивався долаючи умовність академічного 
мистецтва та романтизм світовідчуття. Тому, на відміну від попередників, голо-
вним було звернення до українського пейзажу, його національних особливостей, 
ствердження художньої значимості образу природи, яка яскраво й переконливо 
передана у творчості провідних українських митців ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Усе 
це у тій чи іншій формі відбилося й у творчості Світославського, характерною ри-
сою якої стає узагальненість природного середовища, особливий погляд художни-

І. Світославський, Весна. Дворик

І. Світославський, Корови. Брід

І. Світославський, Піщана дорога
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ка на світ. На його полотнах з’являються рідні простори з луками й степами 
– місцями, де жив художник, краєвиди величних гір Кавказу, безмежного 
моря з дивовижно синім небом півдня та розпеченим сонцем піском Чорно-
морського узбережжя. 

До раннього періоду творчості художника належать пронизані вишуканіс-
тю і прихованим романтизмом «Сутінки на морському березі» (1) та відчут-
тям простору, сповненого солонуватими вітрами, «На морському березі» (2). 
Так, у першому – на темному хмарному небі чітко виокремлюються дві щогли 
вітрильника, біля якого вогнище з маленькими постатями рибалок. Місячне 
сяйво, що ллється крізь важкі хмари, висвічує темряву сутінок і панорамну 
могутність морського берега з горами вдалечині, посилюючи велич природи. 
Чіткий, упевнений малюнок, насиченість кольору надають творам ліричного 
звучання. Знання творчості європейських митців зближує морські краєвиди 
Світославського з нічними пейзажами французького живописця Клода Вер-
не, який часто застосовував природне (місячне) і штучне (розпалене вогнище) 
освітлення з низькими горизонтами, важкими хмарами, величними вітриль-
никами та людськими постатями біля вогнища.

«Кавказький пейзаж» (1890), який зберігається в Національному ху-
дожньому музеї України, може бути підставою для більш наближеного да-
тування наступних трьох творів із сумської колекції, що були теж написані 
на Кавказі. Це припущення підтверджує панорамна композиція ранкового 
гірського мотиву «Озеро в горах» (3), яка майже повністю подібна до твору з 
київського зібрання, у якому могутність гір підкреслюється природною ти-
шею та водоймами і віддзеркаленими в них гірськими краєвидами. Мінлива 
краса морських пейзажів приваблювала Світославського холодним і суворим 
колоритом – «У горах» (4), «Гористий берег» (5). Останній будується на спів-
відношеннях сіро-свинцевої води, темно-сірих хмар та сіро-зелених фарб гір-
ського берега. Світла пляма води загострює відчуття густої темряви навколо і 
посилює емоційну напругу пейзажу. Легкий туман стелеться по воді й окутує 
дальні плани. Крізь товщу темно-сірої хмари проривається тонко переданий 
сонячний промінь, він переливається на поверхні води, освітлює берег і зму-
шує світитися сріблястими відтінками туман. Стан природи розкривається в 
картині з глибоким поетичним відчуттям, а створений образ водночас пере-
дає і сум, і тишу, і її велич.

У 1880-ті роки художник закінчує своє навчання, стає експонентом То-
вариства пересувних художніх виставок, здійснює кілька подорожей по пів-
дню Росії, Кавказу, де виконав чимало морських і гірських пейзажів. У ці 
ж роки відомий російський меценат П.М. Третьяков придбав кілька творів 
Світославського. Художник подружився з А. Праховим, В. Васнецовим, М. 
Пимоненком, які на той час працювали над оздобленням Володимирського 
собору в Києві. У 1891 р. він стає членом Товариства пересувних художніх 
виставок. З цього приводу дружина В. Полєнова писала своєму чоловікові: 
«…Ми чекали, що у члени попадуть Левітан, Світославський, Архипов…» [5, 
с. 277]. Такому визнанню передувало успішне експонування творів худож-
ника на ХІХ виставці передвижників [5, с. 12]. Вивчаючи живопис митця 
у загальному розвитку вітчизняного пейзажного жанру, розумієш його зна-
чимість як майстра камерного пейзажу з живописними мотивами куточків 
природного середовища, так і панорамно-епічних пейзажів України. Він 
однаково майстерно писав архітектурні міські краєвиди, степові простори, 
романтичні лісові хащі, заглиблюючись у внутрішній світ «душі» вибраного 
об’єкта. 
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Картинний образ художника 
складається із зображення місця 
події та емоційного стану вибраного 
мотиву, переданого глибоким живо-
писом. Саме поєднання зображення 
жанрового мотиву та емоційного 
стану в пейзажі було характерною 
рисою для мистецтва кінця ХІХ – 
поч. ХХ ст., де провідну роль віді-
грає пленерний живопис. Тенденція 
до емоційно-ліричного та живо-
писно-безпосереднього зображення 
життя стає тим новим напрямком 
у пошуках зображальних засобів, 
що стають притаманними творчос-
ті Світославського. Від художників 
старшого покоління у ньому зали-
шилась внутрішня духовна камер-
ність з намаганням створити більш 
широкий, узагальнений пейзаж-
ний образ Батьківщини. Витоки 
духовності, що йшли з глибин його 
національного усвідомлення, зна-
йшли своє особливе відображення 
в українській тематиці художника. 
Митець звертає увагу саме на споді-
вання людини, її національний дух, 
які передаються через сприйняття 
навколишньої природи. 

До 1890-х років належать літ-
ні краєвиди з коровами, що пере-
ходять брід, пасуться або йдуть 
лісом; пейзажі з мальвами та бага-
то інших творів з мотивами доріг, 

шляхів, стежин – «Коро-
ви», «Мальви», «Дорога в 
лісі» – суто українськими 
мотивами, до яких худож-
ник часто звертався і які 
були як сенсом його життя, 
так і невід’ємними темами 
його картин. Таке поєднан-
ня жанрів для нього було 
органічним. Так, виразність 
вибраного мотиву з мальва-
ми досягається чітким ма-
люнком рослин із широким 
листям поряд з білою сті-
ною мазанки та ще білішим 

І. Світославський, Півонії

І. Світославський, Східний пейзаж

І. Світославський, Ярмарок
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рушником на мотузці з червоною смугою орнаменту. Живописець майстер-
но використовує багаті відтінки білого кольору. У камерному звичайному 
селянському куточку на свіжому повітрі завдяки вертикальній композиції 
досягається певна величність, набуває особливого звучання ставлення митця 
до духовної краси людського буття. 

У пейзажі «Біля водяного млина» дах млина і селянський візок гармоній-
но вписуються у вузьку смугу глибокого блакитного неба та стриману зелен-
кувато-коричнювату гаму землі, на якій спокійно від горизонту до першого 
плану добігають лінії пагорбів. Почуття величі буденності, яким пронизаний 
твір, набуває особливого звучання в цілісності сприйняття життя людини і 
природи, органічною частиною якої вона є.

Більшість творів з колекції Сумського музею можна віднести до початку 
ХХ століття: «Дворик, освітлений сонцем», «Ярмарок», «Піщана дорога», 
«Весняна повінь», «Кам’янець-Подільськ» і горизонтальні за композицій-
ною будовою краєвиди з літніми та осінніми степами, луками, наповненими 
особливим повітрям. 

Одним з кращих пейзажів цього періоду, у якому створені глибокі за зміс-
том образи сільської природи, є «Дворик, освітлений сонцем». Як і попере-
дні роботи, цей пейзаж «надто» простий за сюжетом, але він привернув ува-
гу художника особливою природною красою та поетичністю свого буденного 
вигляду. Перед глядачем – типовий селянський двір, у центрі якого візок з 
кинутими на землю голоблями, поряд кури, на дальньому плані кілька гос-
подарських будівель. Кінець літа… День ясний, світлий, але не яскравий; 
небо блакитне, прозоре, з білими купчастими хмарами. Тепле ясне сонячне 
світло, що пробивається крізь листя розлогих дерев, заливає двір. Густі тіні 
підкреслюють красу цього світла. У самих темних місцях вони зберігають 
прозорість, колір їх досить щільний. Світла тіні, перетинаючись із темними 
плямами, створюють мерехтливий візерунок, що надає пейзажу особливої 
прозорості повітря. Вохриста тональність листя, місцями пожухла трава, 
що вкриває частину двору, – усе говорить про наближення осені. Витонче-
ні градації світла та тіней особливо красиві на старому дереві. Світло у кар-
тині тонке й гармонійне, і ніщо не може порушити цей кольоровий лад. У 
стриманій гамі переважають зелені та вохристі тони, у яких митець знайшов 
безмежність різнобарвних відтінків. М’який, багатий нюансами пленерний 
живопис тонко передає життя природи, її стан через гру сонячного світла та 
повітряне середовище. 

Домінує єдина золотисто-оливкова тональна гама. У композиції твору, у 
самому підході митець у першу чергу шукає сюжетні зв’язки, збирає та роз-
ташовує предмети в просторі, групує їх навколо центра, переймаючись на-
очністю образу. Художник замикає простір будівлями та деревами на дру-
гому плані. У картині відчувається присутність людини: залишений посеред 
двору віз, відкриті двері повітки, пістряві кури, що безтурботно порсаються 
в землі. 

Поряд із сільськими та міськими мотивами художника вабить тема степу, 
яка починає хвилювати його ще з середини 1880-х років, з першого приїзду 
в Україну після закінчення училища. Але саме з початку ХХ ст. вона стає 
однією з провідних тем у творчості Світославського. У картинах «Степ» (16) 
і «Степ у полудень» художник зображує безкрайній простір, укритий пожов-
клими високими травами. У поєднанні ліричного та епічного створюється 
особлива неповторність степу. Не дивлячись на невеликі розміри творів, самі 
пейзажі справляють враження монументальності, яка досягається низькою 
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точкою зору та узагальненістю образного мислення. Поєднання глибоких зелену-
вато-вохристих, теплих коричневих тонів трави, приглушених блакитних неба і 
рожево-золотистих хмар створюють багатоманітну гармонійну кольорову гаму. 
Пастозний живопис майстерно передає відчуття неосяжності простору україн-
ського степу, де народився художник, у свідомості людини, її думках і почуттях. 
Панорамні композиції з високим небом, хмарами та різнобарвними просторами 
набувають філософського звучання, передаючи велич буття у всій своїй красі. 

На полотні «Піщана дорога» запряжений віз акцентує увагу на гармонійності 
стосунків людини і природи – мрійливий образ одухотвореного неспішного повсяк-
денного життя. На возі, колеса якого утопають у пісок битого шляху, напівлежача 
постать, молодий ялинковий ліс, жорстка трава, що пробивається крізь пісок, сте-
пові птахи у небі – все це усуває однобічність пейзажу. Продуманий кольоровий 
простір з чітким чергуванням зелених і вохристих тонів, поданих у певному ритмі, 
підкреслюють суворий емоційний настрій, досягаючи високого ступеня узагаль-
нення. У цьому та інших творах С. Світославський зберіг ясне відчуття природного 
стану, саме той бік життя, який найсильніше відбивається в пейзажах ліро-епічно-
го характеру, що тематично пов’язує цей твір з традиціями 60-х років ХІХ ст.

Кольорова гама зеленкувато-золотистих напівтонів доведена до колористичної 
єдності. Покірно під натиском вітру вклонились землі високі дерева, тяжко по піс-
ку переступає кінь. Художник майстерно передає стан сутінкового дня, коли по-
лиски втрачають свою яскравість, а тіні стають по-особливому м’якими. Митець 
уникає корпусного мазку, він намагається писати рідкою олією, накладаючи один 
на один тонкий шар фарби. Одне нашарування просвічується крізь інше, і вся по-
верхня картини ніби дихає. У пейзажі переважає лінійний ритм, починаючи від 
чітких хмар, силуету темного лісу, дороги та коричневої плями із зображенням 
возу. Велику роль відіграють більш тонкі і складні, ніж у ранніх творах, перехо-
ди та нюанси кольору, що використані як засіб драматизації образу. Це полотно, 
де передано гармонійну єдність людини з природою, за настроєм споріднює Світо-
славського з Левітаном, що говорить про спільність творчих поглядів та намагань. 
Двох майстрів пейзажу єднає не лише притаманна їм суворість і безпосередність 
сприйняття природного середовища, а й чистота та поетика образів, своєрідна жи-
вописна техніка. 

Як і інші митці, Світославський пробував свої можливості в різних жанрах жи-
вопису. Так, дух людського натовпу, відтворених у композиціях з ярмарками, за-
цікавив його своєю живописністю. У картині «Ярмарок» (варіант з однойменної 
картини у НАМУ), зображений світлий літній день, але не сонячний (художник 
навмисно уникає яскравих фарб). На розлогому схилі пагорбу розмістилися білі 
намети і темні групи людей, біля возів стоять бики та коні. На першому плані ле-
жить гурт чорно-сірих овець, і складається враження, що від скупчення людей і 
тварин пагорб немовби дихає та коливається. Композиційний простір, побудова-
ний ступінчасто по діагоналі, поділяючи людські групи як предметно, так і пло-
щинно. Не вибираючи, художник пише селян серед звичного для них життя. З іс-
торії відомо, що ярмарки часто влаштовувалися на церковні свята, це були досить 
жваві місця для спілкування. Проте, на відміну від інших митців (насамперед С. 
Васильківського та М. Пимоненка), на полотні у Світославського зовсім не відчу-
вається бажання художника привернути увагу глядача якоюсь цікавою розповід-
дю, та й ніякої розповіді тут і нема. Фігури селян художник пише живописними 
плямами, які поєднані між собою таким чином, що емоційно передають образ 
українського ярмаркового натовпу. Білі намети повторюють риси хмар, вони ніби 
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ширять над усім людським натовпом. Картина привертає увагу своєю довер-
шеністю, природною неупередженістю; митець щиро зацікавлений цією зо-
вні непомітною, але наповненою внутрішнім рухом життєвою сценою та гені-
ально просто передав її. 

У натюрморті «Півонії» (13) живописними та композиційними засобами 
визначено місце квітів у просторі картини. Художник знаходить свій осо-
бистий колір рослин, зіставляючи їх з легкою завісою та щільно написаною 
коричневою скатертиною. Він також розподіляє темно-бордові, приглушено-
жовтуваті та рожеві тони на неоднаково освітлених бутонах. Відчуття матері-
альності пелюсток квітів досягається за допомогою накладання динамічних 
мазків, зіставленням їх з шовковою гладдю легкої завіси, прозорою поверх-
нею скла банки та полотном скатертини. На квітах мазки більш густі, ніж на 
інших предметах. Півонії, що дуже уважно вивчені художником, є основним 
колористичним ключем твору. Розсіяне денне освітлення у взаємодії з кольо-
ром квітів є визначальним для всього емоційного настрою картини. Митець 
намагається віднайти зв’язок між кольорами предметів і підпорядкувати їх 
певній декоративній римі, що явно демонструє пошуки нових художніх форм 
саме в цьому жанрі. 

До початку ХІХ ст. відноситься літній пейзаж «Кам’янець-Подільськ», у 
якому панорамне зображення охоплює церкву, кам’яні будівлі та схожий на 
середньовічний акведук високий міст через річку Смотрич. Поряд з велич-
ними будівлями українського міста сусідять утопаючі в зелені білі мазанки з 
двоскатними дахами на правому березі річки. Широкий мазок надає картині 
емоційної піднесеності, повноти життя. Простір і велич підкреслюється па-
норамною діагоналлю зображення. В освітленій палітрі відчувається більш 
вільне володіння системою пленерного живопису. Світославський органічно 
поєднує пейзаж із жанром, демонструє свою зацікавленість не тільки самим 
архітектурним краєвидом, а й обличчям міста.

Як і Левітан, Світославський неодноразово звертався до зображення вес-
няного оновлення природи з безкінечним багатством її відтінків. У сумській 
художній колекції експонуються кілька картин, у яких розкривається по-
езія та краса весни, насамперед – «Весна. Місток». Перша зелень листя ніж-
но вкрила дерева. На старому містку живописними купками розташувались 
сільські дітлахи. У далині – залитий сонцем фруктовий сад, що виблискує 
своєю яскравою зеленню. Композицію замикає тонке мереживо листя. Пей-
заж запам’ятовується своєю живописною соковитістю, розлогі крони ство-
рюють намет, під яким царюють тінь і прохолода. З великим різнобарв’ям 
відтінків передана зелень. Яскравим кольоровим акордом звучить одяг ді-
тей, написаний більш пастозно, ніж сам пейзаж. М’яке світло стелеться на 
гілках дерев, за допомогою переходів світла та тіней досягається відчуття 
глибини простору та єдиного повітряного середовища. Усі яскраві кольори 
поєднує коричнюватий тон підмальовку, що робить колорит картини глиб-
шим, наповнюючи пейзаж теплим повітрям. У взаємодії тону та світла від-
чувається пленерна система, якою митець оволодів завдяки своїм вчителям 
В.Д. Полєнову та О.К. Саврасову. Специфічне відчуття колориту надає його 
пізнім творам інтенсивності звучання. 

Таким же відчуттям весняної свіжості та тонкого ліризму пронизана кар-
тина «Весняна повінь». Художник зображує ледь укриті молодою зеленню 
верби, що стоять у блакитній воді, берег, розмитий весняними водами, де-
рева з оголеним корінням і світлий човен. Митець, вибравши композиційну 
точку зору зверху, зберігає інтимність спілкування з природою, і, уникаючи 
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камерності, показує конкретний мотив як частину великого багатоманітного світу. 
Саме так сприймається сюжет «Весняної повені». Світославський ретельно вивчає 
природу, спостерігаючи її у всіх її змінах і станах. Передаючи повітряну перспек-
тиву, художник, разом з тим, пророблює кожний план, милуючись особливостями 
вибраного мотиву. Таке спостереження є засобом як можна глибше увійти в життя 
природи. Складні переходи тонів відображають тонку гаму почуттів, хвилювань і 
роздумів людини. У сміливому і широкому живописі митця знайшли своє виражен-
ня найважливіші компоненти художнього образу, його дієвість і емоційність – це 
зображення стану вітряного дня та свіжого дихання ріки. Використовуючи в пейза-
жі контрастні тони – синій, жовтий, зелений – живописець домагається особливого 
звучання кольорової гами. Художник вільно накидає на поверхню полотна чисті, 
звучні фарби, що ніби перетинаються одна з одною; мазки, дуже довгі або зовсім ко-
роткі, кладуться паралельно або перехрещуються. Картина дивовижно цілісна і ви-
кликає почуття свіжості та відновлення природи, що вирішується у мажорній гамі 
світлих зелених і блакитних тонів. Можна припустити, що цей твір був виконаний у 
його маєтку на околиці Києва – Куренівці, яка «стала для художника на все життя 
невичерпним джерелом натхнення» [7, с. 8], і де часто траплялися весняні повені.

Також, як і в полотнах Левітана, у кращих пейзажах Світославського відчува-
ється незрима присутність людини; у них є щирість почуттів і спокійне усвідом-
лення того, що людина тісно пов’язана з природою своїми настроями та суттю. 
Проте у нього немає тієї трагічної філософічності, яка вирізняє пейзажі російсько-
го митця, а є особливе відчуття землі – вона в нього тепла й щедра. 

Десяті роки ХХ століття за станом здоров’я (втрата зору) були останніми у твор-
чості художника. Улітку 1910–1911 років художник здійснює подорожі до Серед-
ньої Азії, пише багато етюдів і кілька картин. на яких відобразив красу своєрідної 
природи Сходу, а також зібрав великий етнографічний матеріал. Палітра Світо-
славського ще більше збагатилась завдяки надзвичайно яскравому сонцю. У тих 
далеких краях він не звабився поверховою екзотикою, а побачив головне – людей 
і тамтешню природу. Одна з кращих картин митця цього періоду – «Східний пей-
заж» (20) зберігається у Сумському музеї (за композицією та настроєм дуже схожа 
на пейзаж «У Середній Азії» з НХМ). 

Художник майстерно передає атмосферу полуденного спекотного дня, коли тіні 
падають майже зверху, розпечений сонцем пісок, у небі – жодної хмаринки, і над 
караваном, що повільно спускається з гори, стоїть розпечений пил. Складний ко-
лір, побудований на контрасті жовтогарячого з блакитним, вдало переданий ритм 
руху каравану, досить виразні постаті людей і тварин. Розпечене сонцем повітря 
нависло над землею нерухомою пеленою. Колір виступає як головний компонент, 
що визначає композицію та художній образ. Як і в ранніх творах, Світославський 
вводить елементи побутового жанру, з увагою та любов’ю показуючи особливос-
ті життя місцевого населення, своєрідну середньоазійську архітектуру, яка ніби 
виросла з пісків чітким силуетом на тлі блакитного неба. Картина дихає спекою: 
промені сонця окутують усе навколо єдиним маревом. «Середньоазійське сонце 
повинно бути написано так, щоб від нього очі боліли», – стверджував живописець 
[8, с. 9]. Емоційність образу східного пейзажу досягається за допомогою кольору 
та нового для художника розуміння краси архітектури, що своєрідною короною 
вінчає піщану гору.

У своїх творах Світославський часто постає як майстер анімалістичного жанру. 
Він дуже любив тварин, птахів, вивчав їх особливості та звички, знав їх характер, 
тому вони завжди виконані в його полотнах бездоганно.



125
ЗБІРН

И
К

 Н
А

УК
О

В
И

Х П
РА

Ц
Ь ЗА

 М
А

ТЕРІА
Л

А
М

И
 В

СЕУК
РА

ЇН
СЬК

О
Ї Н

А
УК

О
В

О
Ї К

О
Н

Ф
ЕРЕН

Ц
ІЇ

На ХІХ пересувній виставці в 1891 р. художник виставляє картину «Воли 
на оранці», і з цього часу розпочалася велика серія творів із зображенням ко-
рів, волів, коней. Над цією темою митець багато працював і пізніше. У сум-
ській колекції є два пейзажі із зображенням корів – «Корови» (23) і «Брід» 
(22), на одній з них тварини саме переходять брід. Імовірно, робота із Сум-
ського музею є зменшеним варіантом картини з Національного художнього 
музею, і її також можна датувати серединою 1910-х рр. Обидва полотна пе-
редають настрій похмурого дня. Пейзаж з коровами, що переходять брід, на-
писаний рідкими фарбами. Колорит холоднуватий, більш тяжіє до денного 
освітлення. Тварини м’яко вписані у пейзаж. На дальньому плані – безмеж-
ний простір. Природа слугує не просто тлом, а є одним із істотних елементів 
композиції в цілому.

Силуети корів також гармонійно вписуються у м’яку тональну гаму пей-
зажу на другому плані в картині «Корови». У точності зображеного, вправ-
ності кожного мазку є почуття близькості та розуміння художником села з 
його життєвим устроєм. Світославський передає лише стан літнього вечора, 
проте цим не вичерпується зміст образу природи в цих пейзажах-роздумах, 
якими б простими вони не були на перший погляд. У кожному такому мотиві 
простежуються національні поетичні риси сільських буднів.

У 1905 – 1908 роках Світославський розписує стіни будинку С.С. Моги-
левцева в Києві за мотивами повісті О.К. Толстого «Князь Серебряний». Саме 
цими ж роками можна датувати й полотно «Сцена біля водяного млина» (19) 
із сумської колекції, яке є одним із ескізів розпису панно на історичну тему 
і представляє собою самостійний твір. Домінантою композиції є водяний 
млин, розташований серед дерев’яних споруд та зелені хащ, куди органічно 
вписані двоє чоловіків, між якими триває таємний діалог, таємничості спри-
яє й нічне небо. Зображено казкове місце, де поряд з падаючою водою виді-
ляється біла пляма сорочки чоловіка, що сидить спиною до глядача, другий 
– у чорному – в тіні. За сюжетом повісті один з них – чаклун, який жив біля 
млина, інший – опричник Івана Грозного, однак для художника-пейзажиста 
персонажі не є головними. Світ природи і людини митець бачить у взаємодії, 
у постійному русі, змінах. Різноманітні мазки дозволяють з артистизмом пе-
редати швидкоплинні виразні стани, що завжди приваблює в творах Світо-
славського. Природа для художника неподільна, вона ніби створена з єдиної 
матерії, на полотні це – щільні і дрібні, легкі і прозорі мазки. Цьому невлови-
мому руху протистоять стійкі геометричні об’єми, що ніби ростуть із землі, 
– сараї та халупи, їх узагальнені площини ще більше підкреслюють зміни ор-
ганічного життя. Чоловічі постаті аж ніяк не порушують пейзаж, а природа 
така гарна і всеохоплююча, що людина повністю розчиняється в ній. Твори 
витримуються в одному тональному ключі. Основний тон визначається від-
тінком підмальовка, якому підпорядковуються покладені поверх нього фар-
би. Через взаємодію кольорові частини картини створюють ілюзію глибини, 
насиченої повітрям. Образ природи розрахований на різноманітні асоціації, 
що породжує певні роздуми. 

Однакові за сюжетом і композицією, але різні за станом і окремими дета-
лями є картини з Національного художнього музею «Двір напровесні» (1913) 
та із Сумського – «Весна. Дворик» (21). Під весняним сонечком з крутого даху 
сараю ліниво спадає сніг, поряд будка, біля якої гріється патлатий пес. У ки-
ївському творі в центрі кінь, що пасеться біля возу, праворуч – голуб’ятня. 
У цьому полотні художник майстерно передає весняний полудень із соняч-
ними рефлексами. Від чорної плями з дверей сараю віє прохолодою, що осо-
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бливо контрастує з різноманітними відтінками вохристо-білих кольорів тварин і 
землі. Деталі, якими насичене полотно, пов’язують цей твір із пейзажами перед-
вижників, що вносить у композицію елемент оповідання. У київській картині жи-
вописець мажорно пише образ природи, а граючі сонячні промені узагальнюють і 
визначають піднесеність весняного дня. На сумському полотні передається ранко-
вий стан – сонце вже високо, але тіні ще не встигли розчинитися у повітрі. Коня 
вже немає, замість голуб’ятні, що на київській картині, – руда корова, яка майже 
злилась з брунатно-вохристою теплою землею. За дахами сараю, на тлі холодного 
ніжно-блакитного неба, немов віяло вимальовується розлога вохриста крона де-
рева без листя. Простими засобами художнику вдалось створити поетичний образ 
дворика у весняний день, незважаючи на те, що картина повністю не закінчена. 
Подібні твори Світославського нагадують напівзабутий образ, що йде з дитинства 
– це образ землі, Батьківщини, дому, до якого часто думками повертаєшся і зна-
ходиш щось таке вічне, нетлінне, чому не можна зрадити. 

Майстер, який стояв у витоків нового пейзажного живопису, значно збагатив 
українську національну культуру. Картини Сергія Івановича Світославського із 
Сумського художнього музею, є частиною великого надбання і не лише творчості 
цього видатного митця, а й спадщини, що входить у золотий фонд українського 
мистецтва ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століть.
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Каталог творів
Сергій Іванович Світославський (1857–1931)

1. Сутінки на морському березі.
Поч. 1880-х
Полотно, олія, 45,8 х 32,4, ж-109 
Підписи, написи відсутні.  

2. На морському березі. Етюд.
1880-90-ті
Картон, олія, 27,6 х 60,2, ж-105
Унизу праворуч: С. Свътославскій 
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3. Озеро в горах. 1890-ті
Полотно, олія, 54 х 86,7, ж-91
Унизу праворуч: С. Свътославскій 

4.   У горах. Етюд. 1890-ті
Картон, олія, 30,7 х 24,3, ж-110
Унизу ліворуч: С. С.

5. Гірський берег. Етюд. 1890ті
Полотно на картоні, олія, 34,8х24,6, 
ж-90 
Унизу ліворуч: С. Свътославскій

6. Дорога в лісі. 1890-ті
Полотно, олія, 43 х 63, ж-1082
Унизу ліворуч: С. Свътославскій 

7. Мальви. Етюд. 1890-ті
Полотно на картоні, олія, 22х12,7, 
ж-64
Унизу праворуч: С. С. 

8.  Біля водяного млина. 1900-ті
Полотно, олія, 27,8 х 45,5, ж-94
Унизу ліворуч: Свътославскій 

9.  Весна. Місток. 1900-і
Полотно на картоні, олія, 32,1х40,7, 
ж-98 
Унизу ліворуч: Свътославскій

10. Весняна повінь. 1900-ті
Полотно, олія, 63,5 х 83,5, ж-100
Унизу праворуч: С. Свътославскій

11. Дворик, освітлений сонцем. 1900-ті
Полотно, олія, 84,3 х 102,5, ж-107 
Унизу ліворуч: С. Свътославскій. 

12.  Кам’янець-Подільськ. 1900-ті
Полотно, олія, 41,5 х 61,4, ж-95
Унизу ліворуч: С. Свътославскій 

13. Півонії. 1900-ті
Полотно, олія, 57,3х53,2, ж-103
Унизу праворуч: С. Свътославскій

14.  Піщана дорога. 1900-ті
Полотно, олія, 53,5 х 93,5, ж-233
Унизу праворуч: С. Свътославскій 

15.  Осінь. Луки. Етюд. 1900-ті
Полотно, олія, 58 х 42, ж-102
Унизу ліворуч: С. Свътославскій 

16. Степ. 1900-ті
Полотно, олія, 42,8 х 62,5, ж-101
Унизу ліворуч: С. Свътославскій 

17. Степ у полудень. 1900-ті
Полотно, олія, 42 х 62,5, ж-1362
Унизу ліворуч: С. Свътославскій 
Над. у 1987 р. з Московського сало-
ну-виставки, до того – з колекції Я. 
П. Фрульонкіна.
У 1957 р. експонувалася в Київсько-
му державному музеї українського 
мистецтва.

18. Ярмарок. 1900-ті
Полотно, олія, 64,3 х 102, ж- 97
Унизу праворуч: С. Свътославскій 

19. Сцена біля водяного млина.
Ескіз панно за мотивами повісті О.К. 
Толстого «Князь Серебряний» для 
будинку С.С. Могилевцева в Києві. 
1905–1908
Полотно, олія, 54,5 х 91, ж-93
Унизу ліворуч: С. Свътославскій

20. Східний пейзаж. 1910–1911
Полотно, олія, 36,5 х 56,5, ж- 106
Унизу праворуч: С. Свътославскій 

21. Весна. Дворик. 1913 (?)
Полотно на картоні, олія, 64,5х84, 
ж-92
Унизу ліворуч: С. Свътославскій

22. Корови (Брід). 1910-ті
Полотно на картоні, олія, 45,8х63,3, 
ж-96

23. Корови. 1910-ті.
Дерево, олія, 42,5 х 61,7, ж-99
Унизу ліворуч: С. Свътославскій 

Крім однієї (№ 17), усі твори С.І. Світославського походять з колекції Оскара Ган-
сена.

Пояснення до каталогу:
Перелік творів подано у хронологічному порядку, указується назва, дата ство-
рення, матеріал, техніка, розміри (перша цифра – висота), інвентарний номер, 
підписи, написи.
Скорочення: ж – живопис, НХМ – Національний художній музей у Києві

Рецензент: заслужений працівник культури, завідувач відділу Національного 
художнього музею Ольга Борисівна Жбанкова



128
СТО РОКІВ ІСНУВАННЯ СУМСЬКОГО ОКРУГОВОГО ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

УДК 069.5:7](477.52):748(477)(091)
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Л. К. Федевич 

УКРАЇНСЬКЕ ГУТНЕ СКЛО
У СУМСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ ІМ. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО

 У Сумському обласному художньому музеї (СОХМ) ім. Никанора Онацького зберігаєть-
ся досить різноманітна за асортиментом та за місцем і часом виконання колекція укра-
їнського гутного скла ХVIII – XIX ст. , яка надійшла до зібрання у 1920-і рр. під час ство-
рення музею. Вивченню розповсюдження та побутування цього асортименту в Україні та 
досить умовній його класифікації за місцем і часом виробництва присвячена ця розвідка.

Ключові слова: гути, колекція, Гансен.

Нині встановлено, що більшість творів надійшла до музею із зібрання Оскара 
Гансена, а це означає, що єдиним джерелом надходження зразків старого україн-
ського художнього скла стала приватна збірка відомого київського колекціонера, 
яка лягла в основу Сумського окружного художньо-історичного музею, засновано-
го 1 березня 1920 р. Н.Х.Онацьким (нині Сумський обласний художній музей ім. 
Никанора Онацького). Про це свідчать архівні документи – Акт про взяття на об-
лік предметів мистецтва і старовини [1, с. 86] списки, складені у 1919 р. , саме при 
передачі націоналізованого музею О.Гансена в Сумах [2, с. 76-84].

Як і більшість колекціонерів межі XIX – ХХ ст., Оскар Гансен почав збирати 
українські старожитності, зокрема гутне скло, коли їх виробництво зникло, і ко-
жен виріб уже мав антикварну цінність.

Інтерес до колекціонування цього самобутнього народного продукту підтриму-
вали видатні вітчизняні науковці Микола Біляшівський [3] та його вірний послі-
довник Вадим Модзалевський [5]. Вони започаткували новий етап у дослідженні 
старого гутного скла, спираючись на архівні матеріали і документи скляної справи 
в Україні.

Водночас зауважимо, що гутою в багатьох країнах Європи називали будівлю зі 
скловарною піччю, тому скляне виробництво й нарекли гутництвом. Гутне скло 
отримували шляхом сплавлювання при високій температурі у великих глиняних 
горщиках (тиглях) піску, вапняку й поташу. Вироби з гутного скла майстер-скло-
дув створював безпосередньо біля скловарної печі шляхом вільного видування або 
за допомогою форм. Кожний виріб відзначався індивідуальністю й неповторністю. 
Гутне скло вирізнялося кольором, прозорістю, полиском і чарівною здатністю пе-
редавати заломлення, гру світла.

На початку XVIII ст. на Чернігівщині, куди входили й північні землі нинішньої 
Сумщини, налічувались 120 гут, які мали досить сприятливі умови для виробни-
цтва скла і стали поряд з Волинню найзначнішими центрами гутництва в Україні 
[10, с. 57].

Добою розвитку української скляної промисловості можна вважати XVIII ст. 
Однак, на думку О.Пономарьова, «українські гути досягли помітних успіхів у сво-
єму розвитку, нагромадили необхідний технічний досвід ще у XVII ст. Саме тоді 
була закладена та основа, на якій розвивалась скляна промисловість Лівобережжя 
та Слобідської України пізніше» [9, с. 122]. У цей час зростає асортимент виробів, 
збагачується їх декоративне оздоблення: рельєфні наліпи, розпис емалями та фар-
бами, гравіювання. Продукцію гутних майстерень широко використовує в побуті 
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як сільське, так і міське населення. Українське склоробство перетворилося 
на галузь ужиткового мистецтва, що експортувала свої вироби до Москви, 
Петербурга та Риги. 

Вивчення експонатів гутного скла ХVIII – поч. XIX ст. із сумської збірки 
розпочав у 1920–30-і рр. засновник музею та його перший директор Никанор 
Онацький, який видав друком у серії науково-популярних видань брошуру 
«Українське гутницьке шкло» [7, с. 1-9] Кількість музейних експонатів, за 
Онацьким, становила близько 300 предметів. Нині, хоча колекція й значно 
зменшилась, типові для українського народного скла форми залишились: 
«барильця, пляшечки, носатки, сулії, тикви, баклажки» (7, 6), а також 
джбани, фігурний посуд у вигляді ведмедиків, баранців, пташок тощо.

Особливу увагу асортименту українського гутного скла XVIII – поч. XIX ст., 
або так званому «черкаському» посуду, приділив В. Рожанківський. Він ствер-
джує, що в цей час гути випускали два основні види продукції: віконне скло та 
посуд, і асортимент обох груп у XVIII ст. значно збагатився [10, с. 52-63]. 

У колекції, зібраній О.Гансеном, домінує посуд – найбільший і найхарак-
терніший рід художнього скла , виготовлений як гутною технікою вільно-
го видування, так і литтям у форми або пресуванням. За функціональними 
ознаками він поділяється на посуд для столу, для приготування страв, скля-
ну тару, парфумерні ємності, аптечний посуд. 

Найвищу художню цінність має скляний посуд для святкового столу, який 
умовно можна поділити на такі типологічні групи: пляшки, чарки, посуд з 
носиком, кулястий посуд, глечики, склянки, тарелі, фігурний посуд тощо.

Найпоширенішою формою, звичайно стає пляшка – вузькогорлий скля-
ний посуд для міцних напоїв. до цієї групи можна віднести такі типи, як 
карафка, плесканка, сулейка, носатка, штоф, барильце та ін. Плесканка 
(баклага) – вузькогорла подорожня посудина, вирізняється крапле- або ко-
лесоподібною формою корпуса з малими ніжками, горлом (іноді – вушками). 
Карафка – дещо ускладнена форма пляшки, її корпус може бути циліндрич-

Українське гутне скло з колекції 
музею
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ний, конічний, кулястий (з витягнутою шийкою). Карафка завжди має чопик, рід-
ше ручку і литочок для зручності наливання рідини. Часто карафками називають 
кулясті сулейки та носатки. Штоф (давня одиниця виміру рідин, близько 1,23 л) 
– пласка чотиригранна посудина з короткою шийкою і вузьким горлом. Завдяки 
пласкій гранчастій формі, штофи зручно було вкладати в дорожні скриньки («пуз-
дерки») по кілька штук для перевезення міцних напоїв. Інколи траплялися штофи 
восьмигранної та округлої форм з накладними стрічками і розписами. Барильце – 
тип посуду, наслідуваний з бондарства.

Скляні пляшки в Україні, як і в Європі взагалі, використовували не лише для 
спиртних напоїв, а й для різних олій, соусів, оцту, маринадів, солінь, лікарських 
засобів і навіть для сипучих субстанцій – тютюну, маку тощо. На базі колекції 
тари, що зберігається у СОХМ, ми можемо уявити найпопулярніші споживчі кате-
горії від XVIII до початку XX ст. 

Типових трансформацій зазнають у гутництві глечики – типологічна група ши-
рокогорлого скляного посуду з ручкою і литочком для води, молока і квасу, що 
своєю формою близькі до таких же керамічних виробів. Сюди входять і дзбанки 
(іноді з накривками), т. зв. скла «зеленої води» з розписом поліхромними емалями 
[8, с. 43] 

Так звані «скляниці» або склянки – конічні, із розширенням до верху і ма-
ленькою доліпленою основою дна – були поширені у XVI – XVII ст. , однак у XVIII 
– поч. XIX ст. склянки майже не змінили свою форму: вони також ледь конічні, 
рідше циліндричні з прямими або більш-менш сферичними стінками. Збільшення 
сферичності і наявність вушка характерні для кухля і чашки як різновидів скля-
ниць.

Чаші – типологічна група півсферичного скляного посуду для напоїв. Формою 
і призначенням походить від стародавніх керамічних і дерев’яних виробів. Кубок 
(келих) – струнка чаша (інколи з накривкою і вишуканим декором). 

Чарки – типологічна група скляного посуду для пиття меду, вина й горілки. 
Бувають різних розмірів (велика чара і маленька чарочка) та форм (з ніжками або 
без них). Сьогодні чарка є збірним означенням стопки, шкалика, келиха, рюмки, 
бокала, фужера тощо. У виробництві скляного посуду XVIII – поч. ХІХ ст. зустрі-
чається чимало предметів, які повторюють уже відомі типи виробів. Наприклад, 
чайники, кавники формою подібні до керамічних, цукерниці виготовляють за ти-
пами «кошиків», ваз, чаш тощо.

В Україні фігурний посуд був поширений у XVII – XIX ст. Це стародавня ти-
пологічна група скляних ємностей для зберігання рідини. Такий предмет був ку-
лястою, яйцевидною або циліндричною посудиною, що відповідала загальним об-
рисам тулуба реальної тварини. До нього доліплювали узагальнені деталі – голову, 
кінцівки, і таким чином посудина нагадувала ведмедя, барана, коня, одуда, кач-
ку, півня тощо [14, с. 24].

Необхідно зауважити, що українські майстри гутництва внесли до світової 
спадщини світової культури унікальну типологічну групу скляних виробів – фі-
гурний посуд для напоїв, що за своїми обрисами нагадував ведмедів, коней, бара-
нів, качок тощо. Пластичні образи тварин мають стилізований, дещо гротескний 
характер. Очевидно, що джерела їх знаковості сягають ранньослов’янських куль-
тів тварин і птахів, котрі забезпечували людям добробут, захищали од нещастя* 
(виконували апотропейні функції). Найпоширенішим типом фігурного посуду ста-
ла пляшка ведмідь – невід’ємний атрибут весільного столу, пов’язаний з магічни-
ми повір’ями приносити молодим щастя і добробут.
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Типова її форма – це масивний порожнистий тулуб з характерною поста-
новою голови, яку ведмідь тримає двома лапами, та додаткова лапа-опора 
ззаду. Старовинний український фігурний посуд не має аналогів у європей-
ському склі, оскільки при оригінальному декоративному оформленні насам-
перед виконує ужиткову роль.

На початку ХIX ст. на наших землях діяло тільки близько 30 гут. Найбіль-
ша їх концентрація була на Правобережжі, особливо на Волині, де існувало 
ще багато деревного палива [9, с. 124] Однак у Східному Поліссі (особливо 
уздовж північних річок Сумщини) теж була необхідна сировина для виробни-
цтва скла, тому тут збудували декілька нових дрібних заводів. Tак само, як і 
на Волині, на Чернігівщині у XVII – XVIII ст. будували гути в лісистих місце-
востях з піщаним ґрунтом, бо зола та пісок становили основу скломаси, куди 
ще додавалася селітра, крейда. Виготовляли такий посуд, як штофи, сулії, 
глечики, фляги, чарки, кварти, аптекарський посуд та фігурний посуд у ви-
гляді птахів, тварин. Вироби прикрашали наліпками, джгутами, стрічками, 
печатками. Кольори були різних відтінків зеленого, жовтого, блакитного, 
синього, темно-фіолетового, що інколи поєднувалися з деталями безколірно-
го скла [13, с. 176]

У районі с. Стара Гута нами був виявлений осередок скловиробництва. За-
снував його ще В.Л. Кочубей (1640 – 1708) на зламі XVII – XVIII ст. Після 
страти Кочубея у 1708 р. Слободка Улиця переходила з рук в руки, від одного 
спадкоємця до іншого разом зі скляним заводом. У 1768 р. тут була «скляна 
фабрика» з однією пічкою, де виготовлялося скло різного сорту. Але ствер-
джувати, що саме тут виготовлено деякі зразки скла, не маємо можливості, 
оскільки скло не маркувалося. Принагідно зауважимо, що майже через сто-
ліття А.В.Кочубей (1790 – 1878) знову мав тут скляний завод на дві печі, де 
працювало 42 робітники. Дослідження підтвердило існування в цьому селі 
двох заводів: у центрі села (Стара Гута) і за межами села, в лісі (Нова Гута) 
[12, с. 35]

Цікаво, що на Сумщині залишилось багато сіл, що зберігають назви, 
пов’язані з виробництвом скла. Це вже згадана Стара Гута Середино-Буд-
ського району, однойменні села Гутка Глухівського та Ямпільського р-нів, 
села Гута та Гутище відповідно Конотопського і Кролевецького р-нів. Судячи 
з топоніміки, існували гути в Лебединському і Охтирському районах. Заува-
жимо, що Грузька Гута (нині с. Грузьке Кролевецького району) збудована Ні-
жинським жителем Дубоносом, котрий «зайняв вільну пущу між Кролевцем 
і Воронежем». Не маючи достатньо коштів на організацію виробництво, він 
запросив собі в компанію Захарія Голуба, шурина гетьмана Самойловича, ко-
трий уже в 1667 році став повновладним господарем гути [5. 47]. Цікаво,що 
саме на Сумщині були засновані найстарші на Гетьманщині гути: у с. Грузь-
ке, що на Кролевеччині в 1660 р., та у с. Гути на Конотопщині (1762 р.) [15, 
с. 53].

Однак доля гутництва склалася трагічно. Удару по ньому завдали вели-
кі скляні заводи Росії. Поступово зникла оригінальність форми, зблякла 
художня краса, стерлися з пам’яті людей згадки про гутницькі промисли, 
і тільки невеликі кургани в лісах на місцях існування старих печей нагаду-
вали про них, або зазвучить інколи давня назва в народній пісні « Ой до гути 
доріженька, до гути, до гути… сам не знаю, куди маю, куди повернути… » [7, 
с. 5] Тож у другій половині ХІХ ст. склоробні художні промисли в Україні 
зовсім занепали. Припинили діяльність дрібні осередки склярства. Великі 
гути змушені були переходити на виробництво звичайного одноманітного по-
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суду. Поліхромні розписи замінювалися на монохромні, їх виконували переважно 
білою емаллю. У другій половині століття скляна промисловість остаточно витіс-
нила ручне склоробство. З огляду на це набувають незмінної цінності колекції ста-
ровинного гутного скла – як свідки розквіту українських земель в епоху козацтва 
та панування стилю бароко.
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УДК 745.51(477.52)(091)(045)
Я62

І. В. Яніна

ХУДОЖНЄ РІЗЬБЛЕННЯ СУМЩИНИ:
ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

У статті досліджуються художнє різьблення по дереву: зразки дерев’яної скуль-
птури малих форм та елементи геометричного орнаменту Сумщини, що найчасті-
ше зустрічаються у плоскому тригранно-виїмчастому різьбленні майстрів даного 
регіону. В дослідженні розглянуті найпоширеніші елементи: коло, хрест, трикут-
ник, спіраль, квадрат, сварга, ромб, розетка - давні символи, які є гармонійним вті-
ленням чотирьох природних стихій: Вогонь, Земля, Вода, Повітря.

Типологізація видів, технік та орнаментики художнього різьблення Сумщини 
кінця ХІХ – ХХ століття зроблена на основі аналізу творів із зібрання СОХМ імені 
Н. Онацького та робіт різьбярів, які жили в різні часи та історичні епохи, внаслідок 
чого виділяються основні види різьблення. При цьому в статті аналізується тех-
ніка виконання, стилістика і характер візерунка, основні орнаментальні мотиви, 
кольорове та композиційне вирішення.

Ключові слова: орнамент, мотив, різьблене дерево, традиції, інтерпретація, Сі-
верщина, Слобожанщина, Полтавщина.

«З усього розмаїття проявів матеріальної та духовної культури етносу од-
ним з найяскравіших, наочних, є орнамент. При його вивченні найбільш ін-
формативними визнані такі характеристики як технічні прийоми виконан-
ня, склад і особливості мотивів, композиційні прийоми» [5, с. 33]. Основною 
аналізованою одиницею є мотив – «повторювана частина орнаменту» [5, с. 
42]. Мотив розглядають через елементи і композицію, для характеристики 
різних аспектів орнаменту «створюється спеціальна мова; робляться спроби 
виявлення елементів мотиву й структуроутворюючих принципів» [15, с. 61].

Актуальні проблеми художнього різьблення Сумщини, зокрема, вивчення 
його генези, національної специфіки візерунків, особливостей їх побутуван-
ня та історичної трансформації, певної стійкості та закономірностей їх варію-
вання, вимагають розробки принципів типологізації як даних орнаменталь-
них мотивів, так і видів різьби за регіональними ознаками та стилістичними 
особливостями. Ці принципи й покладені в основу доповіді.

Стаття є спробою розглянути один з найдавніших видів народного мистецтва 
даного регіону – художнє різьблення, виокремити його основні види, визначи-
ти тематику і образний ряд скульптурних композицій та пояснити символіку 
орнаментальних мотивів різьблених творів з урахуванням етнокультурних 
особливостей, обумовлених прикордонним розташуванням області.

Слід зазначити, що стилістична складова та орнаментальна специфіка ху-
дожнього різьблення Сумщини відображає ті соціальні явища, що притаман-
ні деяким регіонам Наддніпрянщини: багатовікові тісні економічні зв`язки і 
постійні міграції населення сприяли взаємопроникненню елементів і мотивів 
візерунку. «Це досить поширений природний процес, притаманний більшос-
ті прикордонних регіонів, на відміну від моноетнічних, на що звертали увагу 
дослідники впродовж усього ХХ століття» [18, с. 47]. Так, за нинішнім те-
риторіально-адміністративним поділом до Сумської області, створеної 1939 
року, увійшли окремі частини трьох колишніх губерній: Полтавської, Хар-
ківської та Чернігівської, які можна віднести до двох природно-кліматичних 
зон: перші дві – до Лісостепу, останню – до Полісся. 
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Внаслідок поєднання таких різних природно-кліматичних чинників на терито-
рії Сумщини сформувались своєрідні особливості як в етнічному складі мешкан-
ців, так і в народній творчості та мистецтві, в тому числі, і в деревообробці.

Розробка принципів орнаментальної типологізації має важливе значення для 
вирішення проблем побутування різьблених виробів, специфіки їх варіювання та 
особливостей творчого процесу мистецтва художнього різьблення Сумщини. Ду-
маючи над композиціями предмету, майстер завжди пам`ятає про його призначен-
ня. Особливість декору узгоджується з «формою предмета, матеріалом, з якого він 
зроблений і оточення, для котрого той предмет призначений» [22, с. 137]. Гармо-
нія усіх цих компонентів являє стильову ознаку речі. А через стиль, техніку ви-
готовлення, естетичну досконалість, пізнається вся система світобачення народу, 
глибина його внутрішнього світу, його душі. Із віковічного досвіду поколінь фор-
муються національні художні традиції, формується почуття «далеко вглиб праві-
ку» [22, с. 273].

Слід зазначити, що класичне народне різьблення Сумщини об’єднує в собі три-
гранно-виїмчасте (побутові речі, меблі, споруди), рельєфне (найчастіше вживане в 
культовому мистецтві (сницарство) – декоративне оздоблення іконостасів, кіотів і 
свічників, а також круглу скульптурну пластику. Остання відтворена у вигляді ці-
лих об’ємних тематичних композицій або зооморфних чи антропоморфних додатків 
до речей щоденного вжитку (ложки, сільнички), завершення на мисниках, поли-
цях, започаткованих ще в сивій давнині і пов`язаних з язичницькою символікою. 

В кожному локальному центрі даного регіону склалися свої традиційні мотиви, 
особливості композиційної побудови виробів.

Ландшафт Сумщини лісостепового типу (по берегах річок Ворскли, Псла, Сули), 
характеризується поширеністю дубово-кленово-липових лісів. Незначні лісові ма-
сиви біля поселень колишніх Полтавської та Харківської губерній розташовані в 
південно-західній частині краю. У ХVІІІ – на початку ХХ століття осередком об-
робки дерева та художнього різьбярства в цьому регіоні вважалися Роменський і 
Недригайлівський повіти колишньої Полтавської губернії з їх поселеннями – Мо-
кієвкою, Рогинцями, Томашівкою та Глинськом.

Згідно з історичними джерелами, найдавніші цехи, що об`єднували ремісників 
(теслярів, бондарів, стельмахів, скринників, меблярів), тут відомі з першої поло-
вини ХVІІ століття. У своїй праці «Черниговского наместничества топографичес-
кое описание» 1786-го року, виданій пізніше у Києві (1851), Шафонський вказує, 
«що в Ромнах і Глинську функціонували цехи, куди входили майстри різних реме-
сел» [21, с. 125]. Наведені автором дані підтверджують думку про існування широ-
кої мережі ремісницьких об`єднань у містах Полтавської губернії в ХVІІ столітті 
(за Магдебургським правом).

Як зазначає В. Ханко, в регіоні «разом зі столярами, теслями, бондарями працю-
вали різьбярі і сніцарі. Останні в документах і матеріалах ХVІІІ – першої половини 
ХІХ століття не відокремлюються від загальної маси різьбярів-деревообробників. 
Технічна віртуозність, неабияка вправність і художній смак різьбярів постають із 
небагатьох збережених пам`яток архітектурного та народного мистецтва – іконоста-
сів, меблів, посуду та хатнього начиння стилів бароко, рококо, ампіру» [20, с. 18]. 
Про це маємо й чимало зафіксованих даних у мистецтвознавчий літературі.

Так, на думку дослідника деревообробки Сагайдака, «на орнаментацію 
дерев’яних виробів Х – ХІІІ ст. є безсумнівний вплив візантійського стилю, та це 
стосується переважно значних монументальних зразків». [16, с. 136]. В останніх 
«від пізнього українського середньовіччя збереглися переважно іконостаси та 



135
ЗБІРН

И
К

 Н
А

УК
О

В
И

Х П
РА

Ц
Ь ЗА

 М
А

ТЕРІА
Л

А
М

И
 В

СЕУК
РА

ЇН
СЬК

О
Ї Н

А
УК

О
В

О
Ї К

О
Н

Ф
ЕРЕН

Ц
ІЇ

царські врата, прикрашені в ХVІ ст. плоскими і різьбленими елементами, 
пізніше вони трансформуються у вибагливі рельєфно-ажурні конструкції» 
[18, с. 47]. «Ренесансні принципи орнаментальних композицій змінюються 
з другої половини ХVІІІ ст. бароковими» [3, с. 180]. Саме в цей час (з 1763 
по 1773 роки) Сисой Шалматов як «скульптор і сницар плідно працював над 
оздобленням іконостасів багатьох соборів на теренах теперішньої Сумщини 
(колишніх Полтавської та Харківської губерній) – Лубен, Лохвиці, Полтави, 
Охтирки та Ромен» [10, с. 66]. 

Нам відомо, що в період, починаючи з 1763-о, а пізніше в 1780-і роки, пе-
ребуваючи в Охтирці, С. Шалматов робив внутрішні оздоблення для Покров-
ського собору і декількох приходських дерев’яних церков. Майже в усіх хра-
мах – церкві Св. Юрія, Св. Миколи, церкві Петра і Павла, Троїцькому соборі 
– відомий майстер виконав іконостаси. Різьбяр використовує українські мо-
тиви з місцевої флори – соняшники, мальви, буйні виноградні грона, троян-
ди, що складають основу різьби колонок його іконостасів. Він вводить кругле 
різьблення у вигляді голівок янголів, пишні волюти-раковини, барельєфи. 
«Різьблення Шалматова було так званою «флемською різьбою», що викону-
валась переважно за кресленнями і малюнками Растреллі» [17, с. 182]. Вона 
перетворювала дерево у наскрізне мереживо з рослинних мотивів – виноград-
них грон і листя аканта.

Так, в 1768 році у Ромнах Шалматов здійснив оформлення інтерьеру для 
церкви Покрови. В такому ж стилі, пізніше, у 1773 році він виконав іконо-
стас у церкві на Засуллі та Роменському Святодухівському соборі. За визна-
ченням мистецтвознавців, «гарною золото мережаною стіною здіймається він 
від підлоги аж до основи бань, підхоплює урочисту ноту вертикальних мас, їх 
політ у височінь» [7, с. 405]. «Велична і спокійна поза Бога-отця, жвавість 
ангелів, що сурмлять, і чарівно стилізовані хмари справляють надзвичайне 
враження своєю композицією і художністю виконання» [8, с. 5]. Шалматов 
сміливо вивів об`ємну скульптуру у простір. Саме завдяки йому «різьблення 
в іконостасах 2-ї третини ХVІІІ ст. було своєрідним, оригінальним і високо-
художнім виявом стилю бароко» [6, с. 151]. 

З вищезазначеного бачимо, що Роменщина та Охтирщина особливо сла-
вились майстрами-віртуозами. Вперше вироби різьбярів цього регіону екс-
понувалися на виставках сільських творів, що були влаштовані на знамени-
тому Іллінському ярмарку в Ромнах (1846 – 1848), у Полтаві (1851, 1853) та 
Києві (1852). На багатьох виставках – всеросійських сільськогосподарських, 
кустарних, художньо-промислових (Москва, 1882; Харків, 1887; Петербург, 
1902 – 1913), губернських (Полтава, Ромни, 1879 – 1909) брали участь тала-
новиті майстри деревообробного промислу. 

Щодо основного виду ремесла як у дореволюційну добу, так і в теперіш-
ні часи, на всій території Сумщини (від Лісостепу до Полісся) переважало 
площинне, тригранно-виїмчасте різьблення. Майстри користувалися обме-
женою кількістю простих геометричних форм. За визначенням В. Ханка, 
вони «вживали прямі і ламані лінії, порізки, сітківки, трикутні, прямокутні 
й ромбоподібні форми, «підківки», кола, з якими гармонійно пов`язувалися 
округлі, заглибленні «тернинки» й «ямки», рельєфно опуклі «зернятка» й 
«горошини», накреслені кільця. До них долучали напіврозетки і розетки: 
прості (спіраль, павутинка, вихор або «млинок»; з ламаних ліній, трикутни-
ків, клинців, зубчиків, «підківок», «сливок», «намистин») або ускладнені 
– солярні знаки й мотиви, що пов`язані з культом сонця доби трипільської 
культури» [20, с. 18].
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Побутові вироби переважної частини Наддніпрянщини (куди входили вищезаз-
начені райони лісостепової зони Сумщини) прикрашені здебільшого виїмчастим 
різьбленням, яке має лише три першоелементи: гравірована лінія, трикутник і ви-
довжена заокруглена «сливка». Усі численні «мотиви-слова» «наддніпрянського» 
різьблення є комбінацією тих трьох головних «елементів-звуків». У крупних ре-
чах в середині виїмок залишали круглі «горошини», які утворювали паралельні й 
концентричні кола.

На гладеньку поверхню дерев`яного виробу наносили глибокі порізки у вигля-
ді криничок-трикутників, кутів, квадратиків, круглих чи овальних виїмок, пря-
мих, зигзагоподібних ліній. Центральним мотивом декору багатьох майстрів як 
минулих часів, так і сучасних різьбярів (В.Прокопенка, І.Катькала, О.Кисельова, 
С.Шкури, І.Білевича, В.Нікітіна) є крупна розетка або ромб, що оточені дрібніши-
ми елементами вище перелічених орнаментальних форм або їх комбінацій. М’які 
переливи світла і тіней на поверхні виробів «сумських» різьбярів, мерехтіння де-
коративних порізок на чистому тлі деревини – це ті зображально-виражальні засо-
би, що і створюють художню виразність предметів народного побуту.

Лінії, порізки, їх групи об’єднанні в трикутні форми й смужки. Мотив кола, 
тригранні, гранчасті чи клинорізні форми на невелику глибину наносились за до-
помогою долота чи стамески. Дерево при цьому не лакувалось, не фарбувалось і не 
тонувалось. Мотив розетки вирізьблювали на чумацьких валках, волових і кінних 
возах, санях. Спинки, передки, люшні і щаблі (бокові підпірки), планки, ярма з 
притиками мережились геометричними узорами.

Мистецтвознавець В. Ханко підкреслює, що з середини ХІХ століття «реміс-
ники поступово відходять від здорових основ різьбярства, враховуючи запити по-
купців та земського кустарного складу, потрапляючи під вплив професіонального 
станкового мистецтва, чужого природі народного мистецтва» [20, с. 18].

Художні особливості різновидів різьблення Лісостепу трохи відмінні від тих, 
що лишили у спадок майстри обробки дерева Полісся. Так, в останньому було 
більш поширеним наскрізне та накладне різьблення. 

Щодо Сумського Полісся, то це особлива територія України (по річкам Десна та 
Сейм). Сіверяни посідали окреме місце в етногенезі українців. Дана територія, що 
поєднала в собі елементи ментальності слов’ян і скандинавських племен, сформу-
валася на землях, які заселяли літописні східнослов’янські племена – поляни та 
сіверяни.

Використовуючи спільні з Полтавщиною та Слобожанщиною елементи й мо-
тиви орнаменту, майстри Сіверщини стриманіші у комбінаториці, вони тяжіють 
до фризових композицій. Характерна для творів сучасних майстрів даного регіо-
ну (І.Білевич, С.Шкура) насиченість візерунка, завдяки збереженню у кожному 
мотиві хоча б незначних ділянок незайманого тла, не порушує поверхні виробу, а 
навпаки, підкреслює її красу. «Поліські» твори відрізняються від «полтавських» 
меншою заглибленістю виїмчастого різьблення, стриманістю візерунка, прості-
шими розетками. Тут більше застосовують гравіровку, тонування, бондарські 
прийоми. Поліські майстри «орієнтуються на виготовлення речей, адаптованих до 
міського споживача» [20, с. 18].

Отже, різьблені візерунки Сумщини – це орнаменти Північно-Східного Полісся 
і Лісостепу.

Як ми вже зазначили, найбільш розповсюдженими на Сумщині є вироби з де-
рева різноманітного призначення, прикрашені тригранно-виїмчастою орнаменти-
кою зі скобчастих виїмок, що утворюють на поверхні візерунок з геометричних 
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фігур – трикутників, чотирикутників, кіл, а вони, в свою чергу, складають 
цілі композиції.

Геометрична орнаментика найбільш архаїчна за своїм походженням. Дея-
кі елементи різьблення беруть початок у первісному мистецтві, походять від 
знаків чи зображень, що символізували давні уявлення про будову всесвіту та 
залежність людини від небесних світил і, передусім, – сонця. «Трикутники 
і гребні йдуть з палеоліту, ламані спіралі характерні для пам’ятників голь-
штадтської культури, меандри для античних часів, а зірки і хрести зустрі-
чаються в підвісках слов’ян ще в дохристиянський період. Так, наприклад, 
мотиви наших вишиванок і дерев’яної різьби мають давню аналогію в орна-
ментуванні грецьких ваз геометричного стилю, а візерунки тканих плахт на-
гадують орнаментику древнього Єгипту. Такий зв’язок говорить про спільне 
першоджерело» [24, с. 60]. Ще «свастику» – знак сонця, вірування в добро, 
відхилення нещастя – можна було зустріти в Індії, Тибеті, Китаї, Персії, а та-
кож у народів Сибіру, чувашів, західних фінів, росіян і українців. На думку 
Ф. Ельдемурова, будь який знак чи символ «несе із собою арсенал інформації, 
що під тим чи іншим кутом відбиває езотеричну картину світу…» [4, с. 249]. 
«У подальшому магічна символіка предметів культу переноситься і на пред-
мети вжитку, зокрема на різьблення» [11, с. 144]. Розглянемо найпоширеніші 
з них.

За твердженням І. Пошивайла, «домінуючими орнаментальними мотива-
ми виступають: ромб (символ жіночого начала, землі, родючості), коло (чо-
ловічий символ, Сонце), зигзаги – (блискавки, праобраз змії, символ води та 
дощу), безкінечник-меандр (символ космічних вод), «пісковий годинник-ме-
телик» та спіраль (символ життєвої енергії), хрест у колі (універсальний сим-
вол чотирьох вимірів простору та пір року), змія (символ світових вод, землі 
та родючості)» [13, с. 47]. 

Найпоширенішим елементом у різьбленні є коло. Круг з шестипроме-
невою розетою посередині на тарелях майстрів (О.Кисельова, І.Білевича, 
С.Шкури) – це знак сонця. В орнаментах Білевича коло всередині завжди за-
повнене двома (і більше) схрещеними лініями, які мають додаткове смислове 
навантаження. Подвійний хрест або 8-променева зірка (символ об’єднання 
двох начал) в інтерпретації майстрів Шкури, Кисельова та Білевича несе ба-
гатозначне навантаження: це і символ Сонця, об’єднання двох начал, символ 
гармонії чотирьох стихій: вогню, води, землі і повітря.

Кандидат філософських наук Н. Кокшаров пише про те, що «у Київській 
Русі хрест із зігнутими кінцями мав свою назву – коловорот. Коловорот сим-
волізує перемогу сонця, світла над темрявою, вічного життя над смертю. 
Гамматичний хрест у індоєвропейських народів відповідав поняттю вічності 
або щастя й іменувався сваргою або «свастикою» [19]. Майстри (О.Кисельов 
та В.Нікітін) часто використовують цей елемент у своїй орнаментиці.

В різьбленні українців можна побачити мотив відомої трипільської спіра-
лі, яка виникла з образу змії. Це хвиляста лінія, що може стилізуватись у 
зигзагову. Мотив «кривульки», «гадючки» мав ще інші назви, наприклад, 
«безкінечник», «вилюшка», «змійка». Останній виступав в давнину знаком 
«громовим» і був символом блискавки. Деякі сучасні майстри використо-
вують ці мотиви в орнаментації скринь, кухликів, тарелів (В.Прокопенко, 
І.Катькало, В.Нікітін та інші). Мотив «клинці», «зуби» нагадує «кривуль-
ки», «гадючки».

Головними, домінуючими в геометричному різьбленні є зображення ром-
бів, квадратів, трикутників тощо. Квадрат, що символізує досконалість, гар-
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монію, порядок та трикутники і напівромби, які ще з епохи неоліту стали символа-
ми родючості, зустрічаються на скриньках майстрів І.Катькала, В.Проркопенка, 
І.Білевича. За визначенням С. Бібікова, «орнаменти мають характер зигзагів та 
меандра, утвореного на ромбічній основі» [2, с. 8].

На думку дослідника Рибакова, «ромб і ромбічний меандр були символами бла-
гополуччя, першою в історії людства ідеограмою життя і блага, в землеробських 
культурах древній символ перетворився в знак родючості, об’єднався з ідеограмою 
насіння – крапкою, збагатився відростками» [14, с. 133].

Ромбічний знак, названий Рибаковим як «ромб з відростками», вчений Амброз 
називав інакше – «ромб з крючками» [1, с. 20]. 

Майстри часто використовують мотив «розетки з ромбо-квадратними елемен-
тами» і більш простий мотив – «ромб з трикутниками». Зображення «ромба з 
гачками», що дістало назву «баранячі роги», «гачки», «закрутки», «крутороги», 
«ріжки», пов’язане з магією родючості. В творах сумських різьбярів цей мотив зу-
стрічається не так часто, як у майстрів західних регіонів України.

Слід згадати і деякі інші мотиви з ромбоподібними елементами, наприклад, 
«медівники», які ще називають «звука», «хрустики», або «віконця», що завжди 
мають вигляд квадратів, рідше видовжених прямокутників з хрестоподібним за-
повненням, розчленуванням.

Мотиви «заячі вушка» та «крила метеликів» формою нагадують краплю і скла-
даються з мотиву «листки». Потроєні «листки» – «трилисник», а за чотирилист-
ковими візерунками встановилась назва «барвінок». Мотив «листки» ще має на-
зву «гілки», «квітки», «кучері», «огірочки», «лапки», «пшенички», «слізки».

Головним мотивом серед солярної орнаментики є «розетка» («звізда», «зірка»). 
Звичайне коло в обрамленні рисок-променів чи трикутних зубців простежується 
ще у мистецтві слов’ян з VIII сторіччя, особливо яскраво воно виступає у числен-
них зірчатих кільцях. Йому не надають самостійного значення, а трактують як 
різновид солярних знаків. У різьбленні цей мотив виступає в різних формах – чо-
тириріжкова зірка, шести і більше променева. Інколи мотив «зірки» може розпа-
датися на половинки і виступати під назвою «півзвізди». Зіркові мотиви мають й 
інші назви – «вітряки», «сонечки», «рожі», «квітки». Два останніх – складаються 
з 6-8-пелюсткових розеток, схожих на «звізди», з трикутників, ромбів, квадратів. 
Розрізняють два основні види такої зірки: перший – два накладених один на одного 
квадрати, один із яких розташований ромбічно. Такий знак називається «зіркою 
Бога-Отця». Другий вид – «восьмипелюсткова розетка» – зірка з гострими кутами 
або квітка із заокругленими краями. «Цей знак називають «Зіркою Богородиці» 
або Божественною зорею» [9, с. 54]. Особливо часто мотив «квітки» та «розетки» 
використовується сумськими різьбярами на скриньках та декоративних тарелях.

Як бачимо, геометрична орнаментика в різьбленні Сумщини не виникла на по-
рожньому місці. Схожість орнаментальних мотивів, що використовують сучасні 
різьбярі, з мотивами, близькими до культури давніх слов’ян, не викликає сумніву.

Художньо-образний зміст створюваних робіт різьбярів нероздільно пов`язаний 
з фольклором, обрядами, давніми звичаями, святами.

На щорічній виставці «Кращий твір року», що проходить майже десять ро-
ків поспіль у Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького, 
майстри продемонстрували таке розмаїття форм та оздоб і у стилістиці плоского 
тригранно-виїмчастого різьблення, і у царині круглої об’ємної скульптури малих 
форм, що це дозволяє поставити їх імена поруч із кращими майстрами України 
ХХ – XXI століття.
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Характеризуючи музейні та виставкові твори, ми підійшли до аналізу 
орнаментики геометричного різьблення сучасних майстрів Сумщини.

Майстри В. Прокопенко, І. Катькало, В. Нікітін, О. Кисильов, С. Шкура, 
Д. Пазенко та І. Білевич показали чудові зразки предметів народного побуту 
– полички, блюда тарелі, скрині, баклаги, сільнички, а також декоративні 
панно.

Привертають увагу «Скринька» і «Кухлик» Віктора Прокопенка, оригі-
нальність і краса яких у композиційній простоті і ясності. Різьбяр вкриває 
цілі композиції – «Мисник» з вазочками, сільничками, ступками з товкачем 
– рясною сіткою геометризованих елементів, серед яких виділяє «розетку-
сонце».

По центру «Декоративної тарелі», виділяється велика розетка-квітка. 
Її стрілчасті пелюстки, поєднуючись між собою тоненькими дугами, утво-
рюють з зовнішніми краями листочки. Ця квітка вписана в коло з вузьким 
хвилястим орнаментом. По краю тарелі – віночок з’єднаних між собою кві-
точок-розеток, що виросли з напіврозеток центрального мотиву в самостійні. 
Як бачимо, різьбяр, комбінуючи декілька елементів тригранно-виїмчастого 
письма, створює композицію з цільним малюнком, що надає виробу закінче-
ності та монументальності. (Мал. 1)

Одна з «Скриньок» Івана Катькала у формі прямокутника стоїть на трохи 
ширшій основі з рельєфними ніжками. Майстер використовує місцеві тра-
диційні мотиви: «розетки», «зубці», «трилисники». В прямокутному обрам-
лені кришки виділяється орнаментальна стрічка, що будується на чергуван-
ні різноспрямованих (вверх-вниз) двох пар двулисників («заячі вушки»), в 
місцях перехрещення яких розміщена розетка з зубчастим контуром. Такі 
ж стрічки проходять з усіх боків виробу. Облямований зубчиками прямокут-
ник повторюються по краю підставки. Неширока орнаментальна смужка з 
пальметок та трилисників завершує композицію декору бокової поверхні та 
декору кришки. Крім традиційних скринь на рельєфних ніжках Іван Катька-
ло виготовляє легкі коробочки-скриньки, на поверхні яких виділяє орнамен-
тальну смужку із «ягід полуниці».

Різьбяр Олександр Кисельов в тарелях «Жорна», «День та Ніч», «Коло 
Свароже», «Круговерть життя», «Місяцелік» використовує солярні елемен-
ти, підсилюючі при цьому зв’язок з давніми язичницькими уявленнями про 
світ. По центру тарелі з поглибленим дзеркалом виділяється пара розеток, 
що символізують жорна. По борту – менші розетки та смужка з дрібних зуб-
ців. (Мал. 2)

В композиціях В. Нікітіна також зустрічаємо елементи солярної орнамен-
тики. Ромби, зубці, трикутники, кола та розетки органічно співіснують на 
дерев’яній поверхні речі. Декоративна полиця майстра з кухонного набору (з 
сільничкою, перечнецею, ступкою, черпаками і ложками) теж прикрашена 
різними за розміром розетками, серед яких по центру полиці – багатопроме-
нева, що повторюється і на інших предметах. На темному тлі виробу вона вда-
ло гармонує з основним композиційним пластичним рішенням твору. 

Роботи С. Шкури (баклаги, коряк, тарелі «Візерунки Сіверщини» та 
«Кролевеччина») вирізняються з-поміж інших особливою філіграністю вико-
нання. Стають у нагоді вдало використані орнаментальні елементи, пов’язані 
з солярною символікою – рівнобічні хрести, розетки, ромби, кола, зигзаги. 
Автор часто використовує лінійні засоби декорування. Іноді його порізки 
глибокі, розмашисті, напруженні. Відомі традиційні мотиви під його різцем 
набирають теплого і досконалого звучання. (Мал. 3)
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Твори його вчителя І. Білевича етнографічно достовірні, сповнені жвавості 
народної стихії. Різьбяру вдається поєднувати в композиціях плоско-рельєфну, 
скульптурно-об’ємну та тригранно-виїмчасту техніки. «У роботах поліщука, вод-
ночас традиційних і новаторських, органічно поєднались ментальність слов’ян і 
скандинавських племен» [23, с. 494]. У своїх творах (тарелі, скриньки, хлібни-
ці, полиці для ложок, коряки, княжі патериці, фляги, вироби «звіриного» стилю 
(іграшки: коники, бики, птахи) він запозичує смислові знаки орнаментів з древніх 
зразків різьби. Мистець «не обмежується лише завченими прийомами геометрич-
ного площинно-виїмчастого декорування виробів, а й упевнено синтезує смислові 
знаки орнаментів, запозичених з древніх зразків різьби. Естетика формотворення 
виробів свідомо перегукується у майстра з формами посуду козацької доби, геть-
манської України, Київської Русі. У творчості Ігоря Білевича дивовижно пере-
плітається минуле з майбутнім. У його довбаних коряках, чашах, сницарських 

Мал. 1. ВІктор Прокопенко. 
Декоративна таріль

Мал. 2. Олександр Кисельов.     
Таріль Жорна

Мал. 3. Сергій Шкура.
Таріль Візерунки Сіверщини

Мал. 4. Ігор Білевич
Іграшка Козлик

Мал. 6. Володимир Півень. 
Сільничка Горобчик

Мал. 7. Віталій Шум.
Скульптура Гончар
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мисниках, баклагах, фляжках бачиш органічне переплетення українських 
візерунків зі східними, модерних із прадавніми. Декоруючи в техніці гео-
метричного різьблення свої тарелі, скриньки, таці, ложки, художник відро-
джує прадавню мову знаків, якою вільно володіло людство ще у дописемні 
часи» [23, с. 495]. (Мал. 4) «Інтерпретація та взаємовпливи орнаментів Скан-
динавії і Східнослов’янського світу тут виявлено вповні» [12, с. 166].

Вплив професійного мистецтва на самодіяльне деревообробництво най-
більше позначився в галузі скульптури. Майстрами вдало розробляються 
жанрові й анімалістичні теми, подається місцевий народний типаж.

Починаючи з 1960-х років поширюється інтерес до наївного мистецтва. 
Поруч з творами, орієнтованими на стилістику народного і професійного мис-
тецтва, великий інтерес становлять зразки, що тяжіють до наївної творчості. 
Вони відзначаються особливою безпосередністю художньої мови, підкупають 
правдивістю, щирістю самобутнього вираження. Стають відомими анімаліс-
тичні серії Михайла Міняйла (1924 – 1991) з м. Охтирки. Кращі твори різь-
бяра приваблюють поєднанням фольклорно-епічної споглядності й теплої 
ліричності, влучним і спостережливим обігруванням побутових реалій, які 
звучать символічно. Це – «Перший урок», «На захист Вітчизни», «Посвячен-
ня в кошові», «Бандурист», «Арешт Кобзаря», «Поріднились». (Мал. 5)

В. Півень вирізьбив скульптурний посуд – ківш «Птаха» і рельєфні сіль-
нички – «Коник-стрибунець» та «Горобчик», що зберігаються в фондах му-
зею. Дві останні – у вигляді стилізованих коника з високою гривою, пишним, 
піднятим хвостом та горобчика з округлою голівкою з розкритим дзьобом, 
вкриті різьбленими орнаментами у вигляді розеток та ромбів. Округлість 
форм та ліній, пластичність силуету виокремлює ці предмети в музейній ко-
лекції серед інших. (Мал. 6)

Останнім часом орієнтація на академічну та народну скульптуру послідов-
но привела різьбярів до трансформації в художників-професіоналів (М. Мі-
зай, В. Ісаєв, В. Баюра). Міцні різьбярські навички надали їхній творчості 
своєрідного забарвлення. Лірично-поетичний напрямок обрали молодий ав-
тор з м. Ромни Дмитро Пазенко та сумчанин Володимир Ісаєв. Вони створю-
ють як горельєфи на Шевченківську та народну тематику («Сон», «Цвіт Ро-
мену», «Сільські мотиви», «Додому з добрим урожаєм», «Козак Мамай», так 
і скульптурні композиції анімалістичного напрямку («Лисиця»). 

«Шевченкіана» і козацька спрямованість притаманні творчості Володи-
мира Баюри (панно «Тарас Шевченко») та Михайла Мізая. Композиції остан-
нього викликають асоціації з глиняної пластикою. Цікавий вибір сюжетів: 
флора і фауна, анімалістичний, історичний та побутовий жанри (серія скуль-
птур із циклу «Козацькі забави» за малюнками А. Базелевича до поеми І. 
Котляревського «Енеїда», «Наталка-Полтавка», «Орач» та «Козак Мамай»). 
Фактурність поверхні, тяжіння до ажурного різьблення, ювелірність вико-
нання, що перетворені в художній образ, доведені до досконалості. 

Творцем об’ємного дерев’яного різьблення Сумщини можна вважати 
народного майстра Віталія Шума, який намагається мислити категоріями 
«народного» світосприйняття. Його захопленням на все життя залишаєть-
ся дерев’яна скульптура малих форм. Митець вирізьблює речі в техніці 
об’ємної скульптури, використовує і горельєф. Автор створив чимало те-
матичних творів з досить складними сюжетами, що відтворюють життя та 
побут селян. В композиціях «Баба Параска», «Коза Катька», «Луківна», 
«Дід Панас», «Біля печі», «Щаслива старість», «Гончар» – цікаві образи 
сільських трударів, мудрість, любов до світу природи, увага до дитини. 
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Його рельєфи побудовані на поєднанні скульптурної форми з графічним різь-
бленням. (Мал. 7)

Особливу сторінку в доробку автора становлять шевченківська тема та минуле 
України («На панщині пшеницю жала», «Катерина», «Мені тринадцятий мина-
ло»), остання – з зображенням пастуха-вівчарика з книжкою в руках. Близькою 
майстрові є і тема кобзарства («Остап Вересай»).

Твори – «На панщині пшеницю жала», «Мені тринадцятий минало», «Кобзар 
з поводирем», «Гончар», «Вареники», «Як чумаки по сіль у Крим ходили» – збе-
рігаються у фондах СОХМ ім. Н. Онацького. Ритміка останнього свідчить про те, 
що різьбяр враховує колір, текстуру деревини, пропорції фігур і, навіть, фактуру 
різних матеріалів: тканину мішків, шкіру волів, одяг селян. (Мал. 8)

Твори народних майстрів виразні в простоті своїх деталей та в розмаїтті образів 
і форм за способом втілення. Виробленні різьбярами принципи художнього мис-
лення та бачення у поєднанні з індивідуальною майстерністю, творчою фантазією, 
любов’ю до традицій, становлять основу розвитку сучасного художнього різьблен-
ня Сумщини.
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Н. С. Юрченко

НА СВІТАНКУ ХХ СТОЛІТТЯ

«Як ф’ялка, розцвівшись у краплях роси» 
Петро Карманський «Стих ІІ».

У статті надається мистецтвознавча розвідка єдиного твору Олександра Бого-
мазова «На гойдалці» з колекції СОХМ ім. Н.Онацького. Йдеться про імпресіоністич-
ні пошуки, характерні для раннього періоду творчості митця. 

Ключові слова: імпресіонізм, пуантилізм, український художник.

У Сумському художньому музеї ім. Н. Онацького зберігається картина ви-
датного українського художника, уродженця Сумщини Олександра Богома-
зова (1880–1930) «На гойдалці» (1907), що є не лише однією з кращих робіт 
митця, а й, на думку фахівців, своєрідним символічним початком нової доби 
в українському образотворчому мистецтві [2]. 

Твір цей був написаний ще в період навчання в Москві у студіях Ф. Рер-
берга та К. Юона. Саме тоді, у 1907 – 1908, Богомазов вперше став учасником 
художніх виставок у складі «Союзу російських художників» та «Світу мис-
тецтва» [1, с. 2, с. 435]. Під час навчання у Київському художньому учили-
щі (вчителі за фахом В. Менк, О. Мурашко, І. Селезньов) художник активно 
брав участь у виставках на українських теренах. Саме у Києві і придбав цей 
твір для свого зібрання Оскар Гансен – купець, директор правління Белго-
род-Сумської залізниці та Велико-Бобринського цукрового заводу, промис-
ловець, сучасник багатьох відомих російських та українських митців, який 
водночас працював науковим співробітником у Ханенків. [3, с. 28-35].

Двадцять сім років було художнику, коли він написав цей імпресіоністич-
ний твір. На картині зображена красива дівчина, з чистим поглядом великих 
карих очей, обличчя якої подане у напівпрофіль. Розгойдуючись в кріслі-
гойдалці, вона, ніби на якийсь позов природи – птахів або легкого шелеста 
листя, повернулась до вікна, і сонячне повітря теплим вранішнім подихом 
осяяло її обличчя, обережно торкнулось її волосся жовтим бликом-птахом. 
Цей ефект з’явився завдяки вдалому розміщенню моделі в інтер’єрі зі спря-
мованим освітленням праворуч. 

Погрудне зображення дівчини подане на невеликому форматі по діагоналі 
– подібні композиції були найбільш характерні для художників авангардис-
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тів, які намагались візуально розширити зображення (що змушувало це робити ще 
й за обмеженістю матеріалу). Художник ніби заглянув у ледь вловимий повсякден-
ний аспект життя: у внутрішній стан моделі, в її позамежний світ. Увага худож-
ника зосереджується на відкритому м’яко рожевому спокійному обличчі. Голівка 
дівчини з пишною русявою зачіскою композиційно вписується в контур спинки 
широкого крісла. Обличчя з широко відкритими очима доведене майстром до лику 
завдяки пастельним розтяжкам світлих блакитно-сріблястих напівтонів прозорої 
повітряної маси, через фактурний дрібний краплинний мазок та продуману колір-
ну гаму. Саме ці зображувальні засоби, які характерні для творчої манери Бого-
мазова, сприяють надзвичайному мерехтінню й подиху. «Краса не в баченому, а у 
відчутному переживанні», – стверджував митець [2]. 

Є припущення, що це одне з портретних зображень майбутньої дружини ху-
дожника Ванди Монастирської, який він написав ще у роки навчання, під час за-
хоплення імпресіонізмом [2, 5, с. 91]. За законами спектрального аналізу кожна 
кольорова зона в картині фокусується та розкладається на необмежену кількість 
частин, що робить враження найтоншої тональної нюансировки. Живописець 
ілюзорно передає вібрацію світлоповітряної атмосфери твору. Фактурна манера 
пуантилізму та техніки «allа prima», що особливо була характерна для французь-
ких неоімпресіоністів, з відчуттям мінливості повітряного середовища адекватна 
і багатій «палітрі» людських почуттів (в даному випадку моделі і художника). 
Твір надзвичайно музичний. Сім кольорів спектру перегукуються з сімома нота-
ми, насамперед, фактурної мелодії сонати. Дівчина ніби розгойдується під певний 
музичний такт. Саме ці аспекти засобів живопису були програмними в творчості 
французьких імпресіоністів та їх послідовників. Автор дійсно відкриває нову епо-
ху у мистецтві українських художників початку ХХ ст., які стверджували інші 
естетичні цінності і погляди. Саме ця композиція Богомазова стала початком по-
шуків фактурних експериментів. Це поступово привело його до фовістських від-
криттів, що базувались на розкріпаченні кольору, звільнення його від влади зо-
браженого об’єкту, передачі світла через яскраві та чисті фарби. 

Богомазов О. (1880-1930). У кріслі гойдалці. 1907
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Художники, творчість яких розвивалось на світанку нової доби, керува-
лись новим ставленням до розвитку національної культури. На початку ХХ 
ст. в мистецтві України, Росії та Європи панували різні мистецькі течії і, на-
самперед, стиль «модерн», в якому духовні засади символізму були провід-
ними. Новітні авангардні напрямки, що йшли від Західної Європи, як-то: ку-
бізм, конструктивізм, експресіонізм, кубофутуризм професійно сприйняли 
молоді митці України, які формували їх на своїх ідейно-мистецьких засадах 
на основі глибокого вивчення прадавніх культур слов’ян. 

Отже, українські художники були у авангарді нового мистецтва, і, якщо 
«батьком російського футуризму» був Давид Бурлюк, то «батьком» україн-
ського фовізму і кубофутуризму по праву вважається Олександр Богомазов. 

Живописець займав досить активні позиції на художньому олімпі Украї-
ни, що вирізняло його серед розмаїтого мистецько-культурного загалу і мало 
значний вплив на сучасників. Так, разом з провідною художницею О. Екстер 
в Києві було організовано художнє об’єднання «Кільце», яке, за думкою ро-
сійського авангардиста М. Кульбіна, набуло «європейського розголосу». Ши-
рока культурна розвинутість Олександра Богомазова, авангардні погляди 
його особистості сприяли і викладацький справі – він був професором станко-
вого живопису Київської Академії мистецтв. 

Як і інші вітчизняні модерністи початку ХХ ст., художник вивчав народні 
обряди, орнаменти, етнографію. Його цікавила середньовічна ікона з її ко-
льоровою символікою та перспективою, що залучала до себе. Багато часу ми-
тець проводив під склепіннями Софії Київської. 

Значного внеску набула і епістолярна спадщина майстра, яка й до сьогодні 
звучить сучасно. Так, у книзі Горбачова, в додатках про «Основні завдання 
розвитку живопису в Україні» Богомазов наголошував на головних істинах 
для будь-якого художника: «Мистецтво складається з чотирьох елементів: 
лінії, форми, кольору і площини картини» і проголошував високо духовні 
цінності, як-то «…немає предмета, немає речі, а є щось інше, і це не лише – 
світ взаємних стосунків, впливів дивно-прекрасних сказань, ліній і барв, світ 
вловлений душею!» [4, с. 3]. Сказаному і написаному автором пізніше саме 
і передував цей невеликий твір – «На гойдалці», який, з огляду на історію 
української культури, став вагомим початком не лише у творчій спадщині 
Олександра Богомазова, а й у вітчизняному мистецтві. 

1. 1-а виставка картин «Независимых». М., 1907, 8-а виставка картин художників «В мире ис-
кусства» 1909-1910. Див.: Библиографический словарь. – М., 1970.

2. Горбачов Д. Український авангард 1910-1930-х років. – К., 1996. Режим доступу: https://
zbruc.eu/node/50026

3. Илинг А. Возвращенное имя – О. Гансен. //Художній музей: Минуле та сучасність. Матері-
али наукової конференції. – Суми, 2001. – С.28-35

4. Каталог виставки картин группы художников г. Киева «Кольцо». – Киев, 1914. – (Див.: у «Іс-
торії Української культури»– Т.4, книга 2.– К., 2005.– С.875-876).
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Н. В. Курасова

«ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС» ТА «КОСІВСЬКА КЕРАМІКА»
З КОЛЕКЦІЇ СОХМ, ЩО УВІЙШЛИ ДО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО СПИСКУ 

ЮНЕСКО «НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЛЮДСТВА»

Проблематика: дослідження та аналіз рівня народних художніх промислів в контек-
сті визначення «нематеріальної культурної спадщини», важливість значення елементів 
цієї спадщини на місцевому, регіональному рівнях, забезпечення їх визнання та підвищен-
ня рівня знань з даної проблематики; складання національних та регіональних реєстрів. 

Мета: висвітлення історичних етапів в хронологічній послідовності розвитку гончар-
ного промислу та петриківського розпису. Дослідити творчі здобутки провідних майстрів 
відомих центрів народних художніх промислів з урахуванням їх стилістичних та регіо-
нальних особливостей, технічного виконання.

Ключові слова: елементи нематеріальної культурної спадщини, реєстр, «живі носії», 
традиційні мотиви, розпис, мальовка, ритування, ангоби.

У другій половини ХХ століття посилюється увага людства до своїх культур-
них надбань. 16 лютого 1945 року була створена Організація Об’єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Нині членами організації є 188 країн 
світу. Згідно з Конвенцією ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спад-
щини, підписаною 17 жовтня 2003 року, маємо таке визначення:

«Термін «нематеріальна культурна спадщина» означає ті звичаї, форми по-
казу та вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними інструменти, 
предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у 
деяких випадках окремими особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця 
нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, 
постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їх-
ньої взаємодії з природою та їхньої історії формує у них почуття самобутності й на-
ступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття й творчості 
людини» [10].

Конвенція окреслює також поняття «охорона»:
«Термін «охорона» означає заходи, спрямовані на забезпечення життєздатнос-

ті нематеріальної культурної спадщини, у тому числі її ідентифікації, докумен-
тування, дослідження, збереження, захисту, популяризацію, підвищення її ролі, 
її передачу, зокрема шляхом формальної та неформальної освіти, а також відро-
дження різних аспектів такої спадщини» [11].

До всесвітнього руху охорони нематеріальної культурної спадщини Україна до-
лучилася у 2008 році [12]. Одним із необхідних кроків реалізації Конвенції стало 
формування Національного переліку елементів нематеріальної культурної спад-
щини. Ведення цього переліку регулюється Законом України «Про культуру» та 
«Порядком ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної 
спадщини України» [13]. Станом на 5 серпня 2020 року до Національного пере-
ліку елементів нематеріальної культурної спадщини включено 21 елемент. Серед 
них такі ремесла як: Традиція Косівської мальованої кераміки, Кролевецьке пере-
борне ткацтво; Опішнянська кераміка; Технологія виконання вишивки «білим по 
білому» селища Решетилівка Решетилівського району Полтавської області; Тра-
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диції рослинного килимарства селища Решетилівка Решетилівського райо-
ну Полтавської області; Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання 
про нього; Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки, Тради-
ція гуцульської писанки; Традиція декоративного розпису села Самчики; 
Олешнянське гончарство Чернігівщини; Художнє дереворізьблення Черні-
гівщини; Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки «Валківський 
свищик»; Технологія виготовлення «воскових» вінків на Вінниччині; Петри-
ківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – 
ХХІ ст. [14].

Наразі у різних куточках України ведеться робота зі створення Регіональ-
них переліків елементів нематеріальної культурної спадщини. У результаті 
цієї роботи до Регіонального переліку елементів нематеріальної спадщини 
Сумщини включено 13 елементів, серед них, зокрема, такі ремесла: Кроле-
вецьке переборне ткацтво, Технологія виготовлення писанок в селі Уланове, 
Боромлянське лозоплетіння, Технологія майстрування та спосіб використан-
ня «скрипки-сівалки», Плетіння мотузок у селі Чорноплатове.

 Два елементи – Петриківський розпис та Традиція косівської мальованої 
кераміки включені у Репрезентативний список нематеріальної культурної 
спадщини людства ЮНЕСКО (перший – у 2013 році, а другий – у 2019 році) 
[15]. У 2013 році ЮНЕСКО прийняло рішення про включення першого з них 
до свого переліку. Таке важливе для України рішення було прийнято під час 
8-ї сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спад-
щини ЮНЕСКО, яке відбувалось у місті Баку.

Першими, хто звернув увагу на вивчення декоративного настінного розпи-
су Наддніпрянщини ще в ХІХ ст. був відомий вчений Дмитро Яворницький, 
який вважав, що «петриківський розпис віддзеркалює духовну єдність люди-
ни з природою» [16]. А розписували не лише хати, а й клуні, всі господарські 
споруди, утворюючи єдиний ансамбль селянської садиби з оточуючою велич-
ною природою. Пізніше, на початку ХХ ст. розпис з монументального виду 
народної творчості перейшов на паперові аркуші мальовки – декоративний 
малюнок на тонкому папері, виконаний аніліновими фарбами відповідного 
розміру й формату, що використовувався в оформленні інтер’єру хати.

В досвіді поколінь народних майстрів формувалися традиції універсаль-
ного творчого методу Петриківського розпису. Завдяки «живим носіям» на-
вички розпису передавалися з покоління в покоління аж до 30-х років ХХ 
століття. Як зазначає дослідник петриківського розпису Наталія Глухенька , 
що «саме організація простору відіграє головну роль у роботах петриківських 
майстринь, але в жодному випадку не його механічне заповнення» [1, с. 6].

У творах майстрів біле тло набуває змістовності й активності. Воно тракту-
ється як один із засобів художньої виразності. Композиціям класичного пе-
триківського розпису притаманна рівновага, масштабність мотивів стосовно 
сусідніх елементів, чіткий ладовий інтервал. Загострені лінії поєднуються з 
округлим, пряма лінія – із хвилястою, великі елементи – із дрібними. Голо-
вна колірна гама – червоно-зелена, а побічна жовто-синя. Засоби виразності 
дуже лаконічні, лише з двох-трьох елементів (лінія, відтиск,пляма) утворю-
ється розмаїття мотивів [2, с. 5]. Але, на думку доктора мистецтвознавства 
Михайла Селівачова, «колективна природа народної творчості не виключає в 
Петриківці виявів індивідуальності» [8, с. 143].

Досліджуючи вищезазначені твори народних художніх промислів, слід 
зупинитися на аналізі кращих зразків Петриківського розпису – національ-
ного бренду України, що презентоване потужним зібранням у фондах Сум-



148
СТО РОКІВ ІСНУВАННЯ СУМСЬКОГО ОКРУГОВОГО ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

ського художнього музею ім. Никанора Онацького. У колекції зберігається 140 
аркушів кращих майстрів Петриківки. Надійшли вони до музею у 1970-х роках 
від Дирекції виставок Спілки художників України та у 1980-і роки – в результаті 
пошукових експедицій та відряджень до Дніпропетровщини.

Вивчаючи музейне зібрання, спираючись на історію розвитку народного про-
мислу, науковці дійшли висновку, що всі декоративні розписи створені різними 
за віковими ознаками поколіннями «петриківців». Їх твори слід класифікувати в 
окремі розділи як за хронологічними, так і стилістичними ознаками.

До першої групи серед старшого покоління майстринь можна віднести твори 
корифеїв петриківського розпису, а саме – Параски Павленко, Тетяни Пати, Мар-
фи Тимченко.

Творчість Павленко Параски Миколаївни (1882–1981) – майстра класичної 
традиційної петриківської кальовки, була глибоко закорінена в художню тради-
цію, мала авторський індивідуальний почерк. В її панно «Килимок», що надійшло 
у 1970-ті роки і зберігається у фондах музею прослідковується чіткий ритмічний 
малюнок, ясна знакова композиція. Використавши звичайні анілінові фарби, 
майстриня досягла враження життєдайного сприйняття світу. Більшість з її тво-
рів зберігаються в ДМУНДМ та інших музеях країни.

Важливу роль у розвитку петриківського декоративного розпису відіграла твор-
чість Тетяни Якимівни Пати (1884–1976) – заслуженого майстра народної твор-
чості України. У музеї зберігається одна робота художниці – «Букет з кутиком», 
створена у 1960-і роки і подарована її учнем Василем Соколенком у 1980-і роки. 
Техніка розпису авторки надзвичайно різноманітна. Як самобутній і оригінальний 
художник майстриня має свою індивідуальну творчу манеру. Малюючи і пензлем, 
і стеблинкою, і трісочкою, а то й просто пальцем, вона народжує численні букети, 

Лідія Булавін, 1959 р.н.
Панно «Птах у квітах», 1987 р.

Параска Павленко (1882-1981).
Панно «Килимок» 1970-ті роки.
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які ніколи не повторюються. Мала 
багато талановитих учнів, серед 
них Федір Панко, Василь Соколен-
ко, Олександра Пікуш. 

Ученицею Тетяни Пати є Тим-
ченко (Скицюк) Марфа Ксенофон-
тівна (1922 – 2009) – народний 
художник України, Лауреат На-
ціональної Шевченківської пре-
мії, перший лауреат премії ім. 
Катерини Білокур, заслужений 
майстер народної творчості (з 1953 
року працювала художником по-
рцеляни на Київському експери-
ментальному кераміко-худож-
ньому заводі). Для її творів, що 
зберігаються у фондах музею, а це 
– «Ескіз до декоративного панно» 
(1940-і роки) та розпис «Біля річ-
ки в Седневі» (1972), характерна 
компактна композиція з казковою 
рослинністю. 

Безперервність великої народ-
ної традиції настінного малювання 
у Петриківці продовжувалася аж 

до початку 30-х років ХХ століття. Слід зазначити, що в довоєнний період, а 
саме з 1936 року, коли у селі Петриківка було відкрито дворічну школу деко-
ративного малювання (організатор О.Ф. Статива), яка проіснувала по 1941 рік 
та мала статус училища, традиція малювання не була перервана. Не дивля-
чись на короткий час існування школи, її випускники, учні Т. Пати, зробили 
значний внесок у справу збереження петриківського розпису. Відразу, пісня 
війни сестри В. та Г. Павленко, П. Глущенко, В. Клименко-Жукова започат-
кували вихід у світ петриківського розпису на Київському експериментально-
му кераміко-художньому заводі. А згодом, у 1958 році на базі осередку була 
відкрита артіль «Вільна селянка», яка перетворилась на фабрику під назвою 
«Петриківський розпис», де майстри старанно зберігали сталість традицій.

До так званої «другої хвилі» майстрів середнього покоління петриківчан, 
роботи яких є у фондах музею, можна віднести творчість художниць – Марії 
Шишацької, Ганни Соколенко та Ганни Самарської.

Для робіт Шишацької Марії Тихонівни (1921–1996) – «Букет з метели-
ком», «Жар-птиця» (в колекції п’ять творів авторки) – характерне застосу-
вання мотивів садових (жоржини, айстри, троянди) і лугових (ромен, волош-
ки) квітів і ягід (калина, полуниця, виноград). (Майстриня під керівництвом 
Ф. Панка працювала від початку заснування фабрики петриківського розпи-
су з 1958 року).

Твори Соколенко Ганни Григорівни (1925–2013) мали велике значення 
в популяризації петриківського розпису у повоєнний період. В музеї збері-
гається п’ятнадцять робіт авторки, серед яких – «Майори», «Сині квіти», 
«Червоні маки», «Жоржини», «Кучерявки». В яких майстриня з тонкою 
спостережливістю, любовно відтворює найхарактерніші риси кожної гілоч-
ки, кожної лугової травички, зберігаючи одночасно принцип узагальненості.

Уляна Скляр, 1951 р.н. Панно «Соняхи», 1987 р.
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На міжнародній виставці у США у 1977 році (м. Лос-Анжелес) нашу країну пред-
ставляла Самарська Ганна Миколаївна (1942) – учениця Катерини Білокур, на-
родна художниця України. Музей має її чотири твори – «Польові квіти», «Птиця з 
фруктами», «Спокій», «Осінній букет», що відрізняються довершеністю композиції 
та кольоровими рішеннями. Для творів майстрині характерно зображення бутонів 
та квітів, як перистого ажурного листя, так і такого, що називають «папороттю».

Основними традиційними композиційними сюжетами зазначених нами май-
стрів петриківського розпису є декоративні панно, які часто нагадують килими, 
«вазон», «букет», «гілочку», «фриз». Характерною особливістю композиції пе-
триківського «букета» є розташування в його центрі трьох великих квіток, по 
сторонам яких розміщено менші за розміром квіточки і бутони, які завершуються 
граціозно вигнутими вусиками і стеблинами лугових трав.

У 1970-і роки активно заявила про себе нова генерація майстрів, яка розпочала 
рух за відродження народних традицій, їх творчість хронологічно можна віднести 
до окремої «третьої хвилі»). Центром цього руху став осередок, заснований Андрі-
єм Пікушем, активними членами якого була творча молодь – М. Пікуш, Н. Рибак, 
О. Зінчук, В. Міленко, Н. Бородіна (нині відомі майстри петриківського розпису). 

Розписи Зінчук Олена Іванівна (1959 р.н.), члена національної спілки худож-
ників України, вирізняються вишуканістю малюнка, гармонією колористичних 
відносин. Музей має три роботи майстрині, такі як – «Вечірні квіти», «Ранок», 
«Кучерявки», які дивують своїми насиченими сонячним світлом тонами.

Рибак Наталія Михайлівна (1958 р.н.) – заслужений майстер народної творчос-
ті, член Національної спілки художників України, вдало поєднує стилізовані ані-
малістичні і рослинні форми. Її роботам притаманний вишуканий колорит із домі-
нуванням теплих червоногарячих і помаранчевих відтінків. У фондах зберігається 
вісім аркушів майстрині, серед виокремлюються – «Квіти з птахом», «Килимок». 
«Віночок» та інші.

Роботи Скляр Уляни Миколаївни (1951 р.н.) мають індивідуальне творче об-
личчя. Художниця створює неповторні авторські композиції. Музей має колекцію 
з семи робіт майстрині, такі, як «Казка», «Золота осінь», «Соняхи».

В музейній збірці є дві роботи Пікуш Марії Іванівни (1954 р.н.), члена Наці-
ональної спілки художників України – «Полуниці у кошику» та «Хризантеми». 
Марія Пікуш (нагороджена орденом книги Ольги ІІІ ступеня) на сьогодні в якості 
директора художньої школи продовжує передавати традиції народного петриків-
ського розпису наступному поколінню майбутніх носіїв «нематеріальної культур-
ної спадщини».

З 1990-х років починає працювати підприємство нового типу, засноване на ко-
лективній власності майстрів – «Центр народного мистецтва «Петриківка», засно-
ваний Андрієм Пікушем. Серед художників – талановиті майстри В.Глущенко, 
М.Тимошенко, В.Рижик та інші. Центр «Петриківка» не лише вистояв, але й згур-
тував та зберіг у своєму складі творчий актив осередку. Близько 40 відомих особис-
тостей, серед яких – сім заслужених майстрів народної творчості України, понад 
двадцять – члени національних творчих спілок. Колектив Центру представляє пе-
триківський розпис на регіональних, Всеукраїнських та міжнародних виставках.

Про включення «Косівської кераміки» до Репрезентативного списку ЮНЕС-
КО» було вирішено 12 грудня 2019 р. на 14 сесії Міжнародного комітету, котра 
пройшла у столиці Колумбії Боготє. Роботу по підготовці для включення косів-
ської кераміки в список виконала доктор мистецтвознавства, художниця Марія 
Гринюк, яка підготувала програму охорони та розвитку цього виду мистецтва і 
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довела експертам ЮНЕСКО його уні-
кальність.

Слід згадати, що гуцульська або 
Косівська кераміка як народний промисел відома ще з ХVIII ст. Техніка ви-
готовлення косівської кераміки це – «ритування» або «гравіювання», а саме 
сирий сосуд покривають білими глинами (ангобами) і по ньому шилом гра-
вірують малюнок на таку глибину, щоб проступав темний колір глини. Далі 
окремі частини контурного малюнка покривають червоно-коричневими анго-
бами і сосуд вперше обпалюють. Після першого обпалення вироби розписують 
зеленою, жовтою, іноді синьою фарбами, покривають поливою, а потім обпа-
люють вдруге. Ця техніка є унікальною і єдиною у світі [3, с. 23].

Розпис гуцульської кераміки – це величезний світ декоративних мотивів. 
Зелені штрихи і змійки, коричневі кружальця, крупні краплі створюють жи-
вий соковитий орнамент. Підковки на вінцях сосудів, круги і ромби, покриті 
штриховкою, фестончаті лінії, драбинки, ялинки, бігунки, завитки та інші 
мотиви у самих різноманітних комбінаціях. Малюнок відрізняється стихій-
ною свободою письма, майстер ніколи не робить розрахунку або розмітки ві-
зерунку, розтягує або скорочує елементи Високі технічні показники виробу 
(міцний черепок, щільна полива, оригінальний розпис) досягалися майстра-
ми в результаті багатолітньої практики і передався із покоління в покоління. 
До наших днів вона дійшла у багатьох формах, орнаментах, що привело до 
великої школи художнього розпису глини.

Слід зазначити, що серед трьох основних центрів (Пістин, Косів, Кути), 
де виробляли гуцульську кераміку з кінця ХІХ ст. працювали гончарі, ви-
роби яких зберігаються в кращих музеях та приватних збірках України і за 
її межами (миски, кухлі, кахлі, цілі печі). Твори їх послідовників – «живих 
носіїв» традицій (Аронця, Цвілик, Волощук, Прокопик, Івасюка, Баранюка 
та інших) – представлені і у зібранні СОХМ ім. Никанора Онацького.

З відновленням Б. Білецьким та І. Баранюком у 1946 році Косівського ху-
дожнього училища, почався розквіт та відродження гуцульської кераміки. У 
1957 році родиною Рощибюків засновано керамічний цех, який з 1967 року 
перетворився в художньо-виробниче об’єднання «Гуцульщина», з якого ви-
йшли 14 учнів, роботи яких є в сумській колекції.

У 1977–78 та 1984–85 рр. в наслідок пошукових експедицій до фондів му-
зею надійшло понад 30 виробів гуцульських майстрів. Це – кашпо, тарелі, 

Василь Аронець (1936–1994).
Скульптура «Закохані», 1983 р.

Паулина Цвілик (1891–1964).
 Сосуд-калач, 1962 р.
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свічники, миски, вази, калачі, баклаги, глеки, сільнички, виконані на високому 
художньому рівні.

Досліджуючи музейну збірку, слід відзначити, що роботи гончарів вирізня-
ються великою різноманітністю форм та довершеністю образів. Фантазійні буке-
ти, бутони, гірлянди квітучих гілочок, прикрашають вази В. Аронця і баклаги В. 
Прокопик. Особливий живописний ефект роботам майстрів надають крапельки 
зеленою фарби, що стікають по стінках виробу при обпаленні. Цей декоративний 
прийом був улюблений серед косівських майстрів. Тема любові розкрита в скуль-
птурі В. Аронця «Закохані», яка відрізняється народністю, місцевим колоритом. 
Коло сюжетів з гуцульськими «коломийками», присвячених музиці, бачимо на 
вазі «Гра на трембіті» С. Волощук. 

У фондах музею зберігаються свічники у вигляді цапів, баранів, корів, серед 
яких – оригінальний «Свічник-баран» на шість свічок В. Аронця, традиційно при-
крашений мотивами кривульок, зиґзаґів, ромбів. Улюблені сюжети гуцульського 
традиційного розпису з конями в упряжах прикрашають миски І. Баранюка і В. 
Прокопік. Приваблює сільничка у вигляді баранчика з квітковими горщиками 
на спині М. Озерного. Вирізняються кашпо для квітів В. Івасюк і М. Ковалюк, де 
вони з дивовижною майстерністю в одному предметі суміщають функції ужитко-
вої та декоративної речі. 

Особливою виразністю форми і розписом виділяються роботи П. Цвілик. У ко-
лекції зберігається кухоль майстрині та шароподібний калач (куманець). Кера-
містка розробила оригінальні мотиви багатопелюсткових квіток, що складаються 
з крапочок, ромбиків, хвилястих ліній та листочків найрізноманітніших форм. 
Досить оригінальним є і спосіб нанесення орнаменту, який вона розмішує по всій 
поверхні, майже не залишаючи білого тла.

Петриківський розпис та Косівська кераміка – це живе мистецтво нашого сьо-
годення, цікавість до нього як ніколи велика, а діяльність дослідників народної 
творчості дозволила виявити і зібрати в музейних фондах значну кількість чудо-
вих зразків. Творчість корифеїв та сучасних «живих носіїв» – послідовників і про-
довжувачів створення елементів «нематеріальної культурної спадщини» нації до-
помагає доторкнутися до світлих джерел, відчути силу щедрої української краси.
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УДК 7.73.04. – 033.6] (477.52)

О. П. Корусь 

ФАРФОРОВА ПЛАСТИКА 
СУМСЬКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДУ

Сумський фарфоровий завод (СФЗ) існував недовго – всього п’ятдесят ро-
ків (19631–2013). Його спеціалізацією був випуск столового і чайно-кавового 
асортименту, предметів сервірування, подарункових наборів, кухлів, деко-
ративних ваз і сувенірів. Про випуск фарфорової пластики в літературі не 
згадується, її відтворень майже немає. Натомість збереглися твори, архівні 
фото, записані нами спогади художників.

Виготовлення фарфорової пластики на СФЗ умовно розподіляється на два 
етапи: «радянський» (1965 – по кінець 1980-х рр.) і «пострадянський» (по-
чаток 1990-х – 2010-ті рр.).

У звітних документах першого десятиліття існування заводу (1960-ті рр.) 
в переліку виробів фарфорова пластика не значиться. Йдеться лише про ство-
рення сувенірів наприкінці 1960-х рр.2 старшим художником заводу Васи-
лем Веретьохіним (1923 – 2012)3, який розробляв форми виробів. Поступово в 
художній лабораторії СФЗ сформувався творчий колектив та виробився влас-
ний художній стиль. Провідними митцями першого етапу розвитку пласти-
ки (1965 – по кінець 1980-х рр.) стали Василь та Олександра Єрмоленки4 і 
Віталій Шевченко5. Художній вигляд пластики останнього етапу визначили 
вироби Віталія, Людмили6 та Володимира Шевченків, Віри Сіробаби-Клим-
ко7, Петра Гордієнка8, Олени Смирнової9, Тетяни Дрозд.

Спочатку виготовлення пластики на СФЗ носило експериментальний ха-
рактер і здійснювалося за індивідуальною ініціативою митців, що використо-
вували технічну базу заводу для здійснення в матеріалі унікальних виставко-
вих творів. Створення перших робіт пов’язане з діяльністю В. Єрмоленка. В 
його доробку є не лише скульптура з фарфору, численні форми сервізів, што-
фів, а й моделі унікальних подарункових та виставкових композицій. Напри-
кінці 1970-х рр. підприємство виконало «олімпійське замовлення», в якому 
передбачався випуск сувенірів «Олімпійський ведмідь» двох розмірів. Їх ав-
торами стали В. Єрмоленко (великий ведмідь) та О. Єрмоленко (малий вед-
мідь). Це був єдиний твір В. Єрмоленка, масово тиражований на СФЗ. Решту 
художник виконував поза виробничим планом. Як згадувала дружина мит-
ця, у Василя Пилиповича була велика тяга до творчості, він багато працював 
на заводі творчо, робив композиції до виставок10. Саме вони віддзеркалювали 
його творче кредо. Художник писав про своє захоплення творчістю поза за-
1	 будівництво	заводу	тривало		два	роки,	і	в	1965	р.	відбувся	його	запуск,	у	березні	виготовлено	першу	

партію	основної	продукції	[9].
2	 імовірно,	до	100-ї	річниці	ювілею	вождя,	до	перемоги	у	Другій	світовій	війні.
3	 був	головним	художником	на	СФЗ	в	1965	–	1995	рр.
4	 Єрмоленко	Василь	Пилипович	(1937–2015)	-	скульптор,	працював	на	СФЗ	в	1973–1986	рр.	Єрмо-

ленко	Олександра	Трохимівна	(нар.	1938	р.)	-	художник,	працювала	на	СФЗ	в	1974–1986	рр.
5	 Шевченко	Віталій	Федорович	(нар.	1939)	художник,	працював	на	СФЗ	в	1969	–	2013	рр.,	в	1996–

2002	рр.	–	був	головним	художником.
6	 Шевченко	Людмила	Василівна	(нар.	1940)	–	художник.	Працювала	на	на	СФЗ		в	1969	–	2013	рр.
7	 Сіробаба-Климко	Віра	Іванівна	(нар.	1948)	-	 	художник.	Працювала	на	СФЗ	в	1976	–	2013	рр.,	де	

обіймала	посаду	головного	художника	(2004	–	2013)
8	 Гордієнко	Петро	Якович	(нар.	1950)	–	художник.	Працював	на	СФЗ	(2001	–	2013).
9	 Олена	Смирнова	(Шевченко)	–	головний	художник	СФЗ		в	2002	–	2003	рр.
10	 АНФРФ	ІМФЕ	НАНУ,	ф.	56,	од.	зб.	35,	арк.	11	(інтерв’ю	з	О.	Єрмоленко).
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водським планом так: 
«… Я працював ще й для 
душі всі роки, скільки міг. 
Душа хотіла чогось незви-
чайного, стрункого, вічно-
го й дзвінкого – стремлін-
ня ввись» [5]. Розуміючи 
важливість свого розвитку 
як митця, він створював 
виставкові речі, які, за 
спостереженнями Л. Жо-
голь, ставали з кожним ра-
зом все більш зрілими [6].

У Сумах В. Єрмоленко 
захопився спадком Воло-
китинської фарфорової 
мануфактури: спробував 

виготовити копії деяких виробів – прикрашені ліпленими квітами цукерницю, 
вазочки. Результатом вивчення ним волокитинського фарфору стало оздоблен-
ня виставкових речей ліпленим декором – композиція «Берегиня» та «Лісовик»1 
(іл. 1). З іншого боку ці твори демонструють притаманне В. Єрмоленку пластичне 
розуміння форми, споріднене з традиційним керамічним ліпленням. П’ять пред-
метів з декоративної композиції «Вітаю щиро природи гарний день»2 (1984, В. – 
120 см) демонструють прагнення художника до великої форми і вирішення питань 
синтезу в мистецькому творі. Вони одночасно розв`язують живописні та пластичні 
завдання; являють собою колони із розміщеними на них розписними пластами, 
увінчаними ліпленими букетами, а центральний за змістом предмет увінчує розта-
шована з-поміж ліплених квітів-дерев фігура чоловіка з підійнятою у вітальному 
жесті рукою. Захоплення дрібним ліпленням виявилося тут в рослинних елемен-
тах. 

В композиціях «Космос. Протистояння планет» (іл. 2)3, «Контрасти»4, «Золоті 
метеорити»5 митець постав як гостро-сучасний експериментатор. На останньому 
творові, як він писав, позначилося захоплення авангардом [5].

Характеризуючи прикрашені рельєфами штофи В. Єрмоленка, Л. Жоголь від-
значала властиві їм риси: міцність та монументальність форм [6, 24]. Людмила 
Федевич справедливо писала, що «майже кожна робота автора – це експеримент, 
який народжує нові співвідношення матеріалу, форми, кольору, орнаментики» 
[1]. Те саме можна сказати і про його пластику. В ній митець щоразу здійснював 
пошук образу і спосіб його відтворення: обирав форму мініатюри, невеличкої ста-
туетки чи станкової скульптурної композиції і виконував їх у фарфорі або шамоті. 
Врешті-решт, коли митець пішов з заводу і отримав від міста окрему майстерню 
[2, с. 11], він визначився з матеріалом: шамот допоміг йому по-справжньому ви-
словитися як художнику з пластичним обдаруванням. Місце фарфорової пластики 
в доробку В. Єрмоленка було не провідним, але впродовж життя вона була його 
зайняттям для душі. Це доводять не лише невелика кількість фарфорових творів, 
1	 В.	–	37		см;	обидві	–	1979	р.	СОХМ,	інв.	№	К-2591-2592.
2	 зберігалася	у	заводському	музеї.
3	 1980	р.	В.	–	42	см,	експонувалася	на	персональній	виставці	в	Києві	(1984).
4	 1980	р.	Триптих.	СОХМ,	інв.	№	К-1833-1835.
5	 Створені	1981	р.,	експонувалися	на	виставці	у	Фаенці,	Італія.

Іл. 2. В. Єрмоленко. Композиція «Космос. Протистояння планет». 
1984. СФЗ. Фарфор, тонування, розпис золочення. Фото – архів 
родини художника.
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що пішла у виробництво на різних підприємствах1, а й створені майстром під 
час роботи на заводі виставкові речі2. 

Великим досягненням скульпторів, художників і технологів СФЗ, нова-
торською роботою з боку застосування фарфору в оздобленні архітектури, 
стало монументально-декоративне панно за ескізом Віктора Зарецького «Сім 
птиць – сім нот» у фойє Сумського академічного театру драми і музичної ко-
медії ім. М. С. Щепкіна (іл. 3). Над проектом упродовж 1980 – 1982 рр. пра-
цював весь творчий і технічний колектив СФЗ. Розробку моделей пластичних 
елементів та розпис здійснювали В. Шевченко та В. Єрмоленко, модельмай-
стри Анатолій Яворський і Юрій Маклаєв, живописець Анатолій Шарко. 
Складністю було не лише те, що графічний твір потрібно було перевести у 
тривимірну композицію великого масштабу (довжина – стіна театрально-
концертного залу), а й розробити спеціальну міцну рецептуру фарфорової 
маси. Як згадував В. Шевченко, виліплювали окремі елементи зображення, 
розрізали їх на шматки розмірами 50х40 см, потім знімали форму та відлива-
ли елементи, глазурували, розписували фарбами та золотом. Коли складові 
частини панно були готові, художники власноруч кожен елемент монтували 
на каркас за допомогою металевих дротів [3, с. 12].

З тиражованих у «радянський період» на СФЗ сувенірів фарфорової плас-
тики була «Катюша» (у двох розмірах) до Міжнародного фестивалю молоді 
та студентів (1985) у Москві, модельована провідними художниками підпри-
ємства 1970-х – 2000-х рр. В. та Л. Шевченками.

Родина В. та Л. Шевченків, що попередньо працювала на ГФЗ (1962 – 
1969), приїхала на СФЗ в 1969 р. за запрошенням В. Веретьохіна. В. Шевчен-
ко займався на заводі розробкою форм чайних та столових сервізів, подарун-
кових наборів, сувенірів (люлька «Суми»). Нерідко частиною їх оздоблення 
ставали пластичні елементи для ефектного композиційного завершення (мис-
ливський сервіз – «Ні пуху, ні пера») або осмислення утилітарних форм, як в 
наборах фігурного посуду: лікерного – зі штофу і чарок у вигляді булав «Геть-
манський» (1997). Основний ряд пластичних композицій (до складу яких 
входять 3 – 6 предметів) В. Шевченко створив для виставок. Ці твори: набори 
ваз – декоративних з ажурними «наліпами» «Іней» (1997, іл. 4) та фігурних 
у вигляді мідних духових інструментів – «Оркестр» (1985, 5 од., В. – 41 см); 
композиція «Чисте небо» (1984, 2 од., В. – 51 см, іл. 5), триптих фігур «Сови» 
(1992, одна з сов – див.: іл. 4), композиція «Інопланетяни» (1993), декора-
тивна композиція для сервірування столу «Відродження» (1999, 6 од., В. – 
68 см), – демонструють притаманне митцеві відчуття простору. В «Чистому 
небі», де виходить з озера до хмар і птахів веселка, виявилася актуальна тема 
захисту навколишнього середовища. «Інопланетяни» стали відгуком на пу-
блікації про позаземне життя, інопланетян та літаючі тарілки. Л. Шевченко 
зробила багато творів у співавторстві з чоловіком – набір для спецій «Хрю-
ша» (1980-і), створила набір фігурного чайного посуду: «Одарка та Карась» 
(1997). 

В останній період завод пристосовувався до потреб ринку, і коли зріс по-
пит на сувеніри й пластику легкого гумористичного змісту (переважно в 
анімалістичному жанрі), її виробництво поставили на виробничу основу. У 
1990-ті рр. до свята Нового року підприємство випустило популярні пода-

1	 Баранівський	фарфоровий	завод,	Краснодарський	фарфоро-фаянсовий	завод	«Чайка»,	СФЗ.
2	 зберігалися	в	його	майстерні,	в	останні	роки	життя	та	після	смерті	частково	були	передані	родиною	

до	 СОХМ.	 Наприклад,	 композиція	 «НЛО»	 зроблена	 під	 час	 перебування	 у	 творчому	 відрядженні	
в	 Будинку	 творчості	 ім.	 Т.	 Залькална	 в	 Дзінтарі	 (Латвія)	 в	 1989	 році.	 Композиція	 з	 2-х	 об’єктів.	
СОХМ,	інв.	№№	к-3492-93.
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рункові сувеніри-символи Східного гороскопу. Кожен художник виконав свій зра-
зок. Подружжя В. та Л. Шевченків – стилізовані зображення тварин: «Кінь-2002» 
(2001, спільна робота); також вони працювали у жанрі шаржованої анімалістики 
«Джентльмени» (1992) у вигляді мавпи (В. Шевченко) та зайця (Л. Шевченко, іл. 
6). До створення пластики для потреб виробництва долучилася і В. Сіробаба-Клим-
ко, яка розробляла на СФЗ моделі й розписи чайних сервізів, наборів для пиття, 
подарункових наборів. Свою новорічну серію вона зробила у вигляді різнорозмір-
них (12-35 см) фігурних підсвічників-звірів Східного календаря у двох варіантах. 
Композиції «Кабан» (1995), підсвічник «Тигр» (1998, іл. 7) потім йшли у виробни-
цтво без зазначення року, до якого були створені. Також вона створила для тира-
жування композиції на національну тему: «Українка», «Весілля» (обидві – 2001), 
«Грифон з перлиною», «Гімназист» (2004) [7, 69], моделі сувенірних дзвіночків 
(найвищий – 36,6 см). 

У 2000-х рр. розробкою нових сувенірів на тематику пам’яток Сумщини – 
«Ключ с гербом Сум», «Альтанка» та шаржованої анімалістичної пластики іноді 
побутового призначення (попільнички «Півень з мобільним телефоном», «Босс») 
також займалися син Шевченків – Володимир із дружиною Оленою Смірновою. 
Остання стала автором новорічних сувенірів «Дід Мороз» та «Снігуронька», «Уку-
тиш», «Півник». Деякі сувеніри завод виготовляв для певних організацій – «Ма-
шина ДАЇ» (В. Шевченко), за наданими замовниками зразками (сувеніри «До-
брик» до Євро-2012 (іл. 8), футболіст – П. Гордієнко), моделями-копіями творів 

Іл. 4. В. Шевченко. Набір декоративних ваз «Іней». 
1997. і «Сова» з триптиху (авторські роботи). 
1992. СФЗ. Фарфор, ажурне формування з маси; 
фарфор, тонування, золочення. Пр. зб.
Іл. 6. Л. Шевченко. Джентльмен. 1992. СФЗ. 
Фарфор, люстрування, золочення; тонування 
аерографом, золочення. Пр. зб.
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інших (іноді іноземних виробників) – янголи і Мадонна у виконанні В. Сіро-
баби-Климко.

Із творчістю В. Сіробаби-Климко пов’язаний розквіт авторської фарфоро-
вої пластики в заключний період діяльності СФЗ. Нове керівництво цінува-
ло здатність художниці створювати ефектні репрезентативні речі, надало їй 
окрему майстерню та націлило на створення унікальних несерійних, автор-
ських виробів. В. Сіробаба-Климко згадувала, як її колега В. Єрмоленко на-
полягав на необхідності не лише виконувати заводський план, а й знаходити 
самовираз у творчих речах. Він спонукав митців СФЗ розробляти роботи для 
художніх виставок, і це давало стимул розвивати свій пластичний дар [4, 14]. 
Від 1972 р. В. Сіробаба-Климко почала брати участь у художніх виставках. 
З 1994 р. разом із чоловіком провела 9 персональних виставок, після яких її 
твори поповнювали провідні музейні зібрання країни [8, с. 190].

В її доробку пластично-просторові композиції для експозиційного пока-
зу та житлового інтер’єру, фігури, сувеніри, рельєфні плакетки та пласти. 
Жанрово твори розподіляються на побутові композиції, ню та анімалісти-
ку. Останній жанр можна назвати анімалістичним умовно, оскільки часто 
через посередність символічного образу тварини або птаха авторка передає 
стан природи. Так, фігура сови, що поринає у сон з приходом дня, символізує 
тишу і сон у творах: «Тиша» і «Скоро ранок» (іл. 9, обидві – 1995). Джерела-
ми сюжетних уподобань художниці є літературна (зокрема твори Л. Укра-

Іл. 7. В. Сіробаба-Климко. Підсвічник 
«Тигр» (авторська робота). 1998. СФЗ. 
Фарфор, тонування, надполив’яний розпис, 
золочення. Пр. зб.
Іл. 8. П. Гордієнко. Футболіст – символ 
«Євро-2012». 2011. СФЗ. Фарфор, 
надполив’яний розпис. Пр. зб. 
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їнки: пласт «Той, що греблі рве», 2003, 
композиція «Легенди лісу»1), етногра-
фічна та міфологічна теми2. 

Авторська пластика В. Сіробаби-
Климко привертає увагу незвичними 
для української фарфорової скульптури 
тонко нюансованими настроями (сумни-
ми, самозаглибленими, романтичними), 
складністю, багатошаровістю змісту, 
його асоціативністю. Художниця від-
ходить від буденності і опоетизовує бут-
тя, яке щоразу перемежовується із фі-
лософськими узагальненнями, мріями 
або снами. В поетично-образному сенсі 
вона є послідовницею естетики мисте-
цтва Срібного віку. Втілювані нею обра-
зи символічні, архетипічні. Код їх про-
читання часто завдається назвою твору, 
яка спонукає розв’язувати ланцюги асо-
ціацій і, таким чином, осягати задум ав-
тора. Сова3 – одвічний символ мудрості, 
виступає як таємничий образ межового 
стану діб – переходу ночі в ранок, це пер-
соніфікована ніч і сон. Мак, який іноді 
з’являється в рельєфах у вигляді вінка 

(«Купальська ніч», 1999), так само, як і сова, – є атрибутом сну, бога сновидінь і 
марень – Морфея. Жіночі персонажі, що часто зображено самозаглибленими, – є 
персоніфікованими силами та явищами природи («Дотик місячного сяйва», 1989, 
іл. 10, «Легенди лісу») або втіленням реальності як однієї з іпостасей сну. Іноді 
композиції доповнює мотив яблука4 – одвічний символ пізнання, спокуси, добра і 
зла, розбрату.

Скульптура В. Сіробаби-Климко пізнавана за своєрідною манерою ліплення: 
фігури ніби народжені «витягуванням» угору фарфорової маси, хоча насправді 
відливалися у форми, а потім дороблялися ліпленням деталей, оздоблювалися 
тонкими, рваного контуру стрічками фарфорової маси, кульками. Поверхня тво-
рів часто фактурна: має властиве для грубих тканин «плетення», рельєфні згустки 
струменів або краплин фарби, що перетинаються між собою, утворюючи узори. Ці 
прийоми перенесені на фарфор із гончарної традиції. Художниця дотримується 
обраної кольорової гами, зазвичай умовної і не властивої предмету. Сполучення 
кольорів базується на застосуванні підполив’яного розпису з градацією відтінків 
від синього, зеленого, блакитно-сірого до білого тонів із застосуванням золочення 
окремих деталей. Складова своєрідності пластики В. Сіробаби-Климко базується 
на композиційній побудові, індивідуальних прийомах моделювання, характерно-
му колориті і символічній наповненості творів, що неодмінно позначені особистіс-
ною інтонацією митця.
1	 2004	р.	НМУНДМ,	триптих,	інв.	№№	фр	5579–5581.
2	 композиція	«Викрадення	Європи»	з	двох	фігур	і	шести	кульок	зберігається	в	СОХМ,	інв.	№№	К-3582-3590.
3	 варіант	скульптури	«Сова»	(1995)	зберігається	СОХМ,	інв.	№	К-3590.
4	 яблуко	як	пластичний	об’єкт	виник	у	В.	Сіробаби-Климко	із	спільного	з	М.	Сіробабою	виставкового	проекту	

під	назвою	«Яблуко	спокуси»	(1998).

Іл. 10.  В. Сіробаба-Климко. Дотик місячного 
сяйва. 1989. Суми. Фарфор, підполив’яний 
розпис, монтування. Пр. зб.
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Переважна частина пластичного доробку заводу зберігалася у заводсько-
му музеї та зразковій кімнаті. Із його закриттям (2013), незначний відсоток 
був переданий до Сумського краєзнавчого музею, решта зникла.

Підсумовуючи огляд фарфорової пластики СФЗ, можна зробити висновок, 
що її розвиток визначався двома тенденціями. Перша (кінець 1970-х – 1990-і 
рр.) – створення виставкових композицій, позначених пошуком нових образ-
но-просторових рішень та виразом актуальних глобальних ідей сучасності, 
що здійснювалося позапланово виключно за власною ініціативою художни-
ків. Друга (кінець 1980-х – 2000-і рр.) – розвиток комерційного напрямку, 
створення сувенірів для узагальненого смаку споживача, та паралельне існу-
вання лінії авторського фарфору. Історію фарфорової пластики СФЗ можна 
назвати розвитком всупереч завдань виробництва. Поява яскравих виставко-
вих робіт та найпривабливіших сувенірів стала можливою завдяки творчим 
прагненням митців, таланту яких було затісно в суворих рамках виробни-
цтва. Вона демонструє, як складно було працювати амбітним особистостям 
на периферії, і, безперечно, є яскравою сторінкою історії фарфорової пласти-
ки України в цілому. 
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Н. В. Амеліна

ОБРАЗ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
В ТВОРЧОСТІ ІВАНА КАВЛЕРІДЗЕ

В статті розглянуто індивідуальне трактування особистості українського фі-
лософа і просвітителя Г. Сковороди в мистецькій спадщині І.П. Кавалерідзе. Введен-
ня до наукового обігу творів із зображенням Г.Сковороди з колекції СОХМ ім. Ника-
нора Онацького

Ключові слова: Іван Кавалерідзе, Григорій Сковорода, образ, форма, зміст, скуль-
птура, кіномистецтво, драматургія.

Григорій Савич Сковорода (1722 – 1794) є однією з найвизначніших поста-
тей в українській культурі. Мандрівний філософ, просвітитель, поет, музикант, 
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байкар – ця людина була обдарована безліччю талантів та зробила вагомий внесок у 
культурне надбання України. Його творча постать завжди привертала до себе увагу 
широке коло науковців, письменників, художників, скульпторів, кіномитців тощо.

Серед багатьох шанувальників творчості українського генія був уродженець 
Сумщини видатний український скульптор, кінорежисер, кіносценарист, дра-
матург, театральний діяч, народний артист України Іван Петрович Кавалерідзе 
(1887–1978). У характері художника було щось споріднене з вільнолюбною вда-
чею філософа: спрага до засвоєння нового, невгамовний пошук істини, праця над 
самим собою, духовне самовдосконалення, а ще захоплення різними видами мис-
тецтва, що сформувало яскраву індивідуальність. Сковородинське бачення життя 
з погляду вічності, глибоко запало в душу Кавалерідзе. Понад півстоліття митець 
працював над його образом: в скульптурі, кінематографі (фільм «Григорій Сково-
рода», 1958) і в драматургії (трагедія «Григорій і Параскева», 1968). В Сумському 
художньому музеї зберігається велика збірка, понад 80-ти творів скульптури Іва-
на Петровича Кавалерідзе, серед яких чільне місце займають роботи присвячені 
Григорію Савичу Сковороді. Мистецька колекція представляє експонати (автор-
ські реконструкції проектів монументальних робіт, станкова пластика), що роз-
кривають цілий етап творчості Кавалерідзе в дослідженні цієї теми.

Зазвичай, замовлення на створення монумента скульптори отримують до юві-
лейних дат. Перший пам’ятник Г. Сковороді за проектом І. Кавалерідзе був від-
критий 22 грудня 1922 року в м. Лохвиці Полтавської області, на батьківщині 
просвітителя, до 200-річчя від дня його народження. Хоча за умовами конкурсу 
планувалося встановити погруддя на п’єдесталі із дикого каменю, Кавалерідзе 
розробив проект статуарного монументу. Невисокий прямокутний п’єдестал лише 
трохи піднімає фігуру Сковороди перед глядачами: щоб він завжди знаходився се-
ред народу, як було при житті. Cкульптор зобразив Сковороду в дорозі, босоніж, 
з непокритою головою, в полотняній сорочці та штанях. Здається, філософ зупи-
нився щоб перепочити. Торба з книгами звисає з плеча, через інше – перекинута 
свитка; в руці, що спирається на палицю, – сопілка. Гордо піднята голова, задум-
ливий погляд спрямований вперед. Суворі риси обличчя з глибоко посадженими 
очима інтерпретують портрети Сковороди, які не раз в ХІХ столітті та пізніше 
повторювали народні живописці. Образ, створений автором, повністю відповідає 
сформованому в народі уявленню про мандрівного філософа, поета та просвітите-
ля, який сміливо виступав проти соціальної нерівності та відстоював свої погляди. 
Дослідниця творчості скульптора Г. Скляренко зазначає, що в цьому пам’ятнику 
поєднано «історичну конкретність і життєву переконливість, розгорнуту психоло-
гічну характеристику і певну театралізованість в тлумаченні образу, що надавало 
постаті філософа особливої виразності, просторовість композиції, в якій гнучка 
вишукана лінія силуету, що йшло від традицій модерну, доповнювалася промо-
вистою оповідністю атрибутів (дорожня сумка, перекинутий через руку плащ, па-
лиця, сопілка)» [6, с. 528].

Під час Другої світової війни монумент, зроблений з бетону, був зруйнований. 
Зберігся ескіз і фотографії, що стали основою для його реконструкції в бронзі 1972 
року до 250-річчя від дня народження філософа. 

В Сумському художньому музеї зберігається фрагмент пам’ятника Г. Сковороді 
в Лохвиці. Скульптор створив невелике погруддя в якому проявилось властиве май-
стру вміння наділяти пластику малих форм істинною монументальністю.

Також в грудні 1922 року, в селі Чорнухи, де народився Сковорода, встановлено 
пам’ятник-погруддя філософу роботи Кавалерідзе. В 1972 році він був замінений 
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пам’ятником скульптора М. Когана. Погруддя авторстства Івана Кавалерідзе 
зараз експонується в Чорнухинському музеї, ставши одним з найцінніших 
експонатів.

Розпочавши роботу над образом Григорія Сковороди ще у 1920-і рр., ху-
дожник, постійно звертався до цієї теми. В 1944 році на замовлення П.Г. Ти-
чини – голови ювілейного комітету по відзначенню 150-річчя з дня смерті 
великого діяча української культури, скульптором було виконано декілька 
пів постатей Г. Сковороди. В подальшому Кавалерідзе створив цілий ряд по-
грудних портретів філософа, кілька барельєфів, деякі твори представлені і в 
нашому музеї. Ним створено меморіальну дошку для будинку Києво-Моги-
лянської академії (1964 р.), де колись навчався Григорій Сковорода, погруд-
ний пам’ятник у Сковородинівці на Харківщині (1972 р.) – місці похован-
ня великого філософа. Кожен раз образ Сковороди набував у майстра нового 
трактування в пластичному втіленні. 

На схилі життя Кавалерідзе знову повернувся до образу видатної людини. 
Лебединою піснею майстра і останнім його подарунком шанувальникам укра-
їнського мистецтва став пам’ятник Г. Сковороді (1977 р.) у Києві. Бронзовий 
монумент створено у реалістичній манері та встановлено на Контрактовій 
площі проти «старого» корпусу Києво-Могилянської академії, де навчався 
Сковорода. Струнка постать «українського Сократа» з натхненно піднесеною 
головою, встановлена на низькому постаменті, чітко вимальовується у навко-
лишньому просторі. Він, одягнений у свиту й постоли, з торбиною за плечи-
ма, немов крокує до своєї «alma mater». Відомий український мистецтвозна-
вець Д. Степовик писав: «Іван Кавалерідзе у київському пам’ятнику розвиває 
ідею, що лежить в основі лохвицького пам’ятника: Сковорода-мандрівник, 
сіяч правди. У київському пам’ятнику, відкритому тоді, коли майстрові випо-
внилося вже 90 літ, сильніше і виразніше підкреслено самозаглиблення філо-
софа. Сковорода ясним поглядом дивиться на Києво-Могилянську академію. 
Скульптор змоделював рух голови і погляд таким чином, що очі філософа на-
чебто дивляться «крізь» будинок, в далечінь. Цей погляд – звичайна людська 
замріяність і пророче бачення щасливої будуччини свого народу» [7, с.177]. 

З початку 1970-х рр. майстер працював над пам’ятником. Були створені 
кілька варіантів фігури, бюста, голови, більшість з яких перетворилася на 
самостійні скульптури, експоновані на виставках і передані потім до музеїв. 
В Сумському художньому музеї представлено кілька варіантів пам’ятника Г. 
Сковороді для Києва. Аналізуючи їх композиції, видно як послідовно, ціле-

Барельєв. Г. Сковорода. 1946. 
СК-181

І. Кавалерідзе. Фрагмент пам. 
Г. Сковороді у Лохвиці. 1922. 
СК-170.

Бюст Г. Сковороди. 1970-і 
СК-230
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спрямовано, шляхом жорсткого відбору йшов автор, прагнучі лаконічності, про-
стоти і в той же час – змістовної наповненості. Роботам притаманна стриманість, 
узагальненість форми, що не порушує відчуття життєвої правди образу і велика 
внутрішня свобода, характерна для скульптурних творів Кавалерідзе. У одному 
із варіантів пам’ятника, Сковорода зображений з книгою – Біблією в руках. Того-
часне партійне керівництво таке трактування образу не влаштовувало. Тільки в 
пам’ятнику, встановленому після смерті автора в 1992 році у Харкові, справжній 
задум І.Кавалерідзе був реалізований. 

Сковородіана Івана Кавалерідзе переживе свого творця хронологічно, адже хар-
ківський пам’ятник його руки повстав за чотирнадцять років по смерті Майстра. 
Монумент встановлено на території Покровського скверу. Сковорода неначе вий-
шов з книгою з воріт Покровського монастиря, де викладав в колегіумі. Самотня 
фігура як уособлення життя мандрівного філософа, пряма постава, служить вира-
зом незламної волі, книга в руках в якості джерела вселенської мудрості, простий 
одяг, замислений погляд – в цьому вся доля видатного українського мислителя 
(проект І. Кавалерідзе, архітектор Ю. Шкодовський).

Роботу над образом Сковороди в скульптурі Кавалерідзе поєднував з його втілен-
ням в кінематографі та драматургії. Зазначимо, що Кавалерідзе є автором майже 
всіх сценаріїв своїх фільмів. В 1958 році вийшов на екрани його історико-біографіч-
ний фільм «Григорій Сковорода». В дослідженні «Іван Кавалерідзе: митець і влада» 
Л. Галкін вказує: «На екрані ми бачимо великого українського мислителя, який 
протидіє будь-якій силі, що намагається тиснути на нього. Але його супротив інте-
лектуальний, він дає відсіч не зброєю, а влучним і, що найважливіше, правдивим 
словом. Він залишається вірним власним моральним принципам, чисте сумління 
– от що найважливіше для великого мислителя. І. Кавалерідзе вкладає в цей образ 
не лише автобіографічні риси, а й свої мрії про інший шлях, про іншу долю, про 
життя» [2, с. 262].

У 1972 р. Сумський музично-драматичний театр ім. М. Щепкіна ставить п’єсу 
І. Кавалерідзе «Григорій і Параскева» (режисер І. Рибчинський). 1 грудня вистава 
демонструвалася в Києвському оперному театрі на урочистому вечорі, присвяче-
ному 250-річчю Г. Сковороди.

Пам’ятники Григорію Сковородi
у Киeвi, Харкові, Лохвиці
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Головною темою п’єси стає особисте життя українського філософа. Григо-
рій, закохавшись у просту селянку Параскеву, долав різні життєві перешко-
ди, але нажаль, не досяг бажаного результату через цілу низку побутово-со-
ціальних негараздів.

Образ філософа передано як «життєлюба у вчинках якого прозирає орга-
нічне сплетіння реального і умовного, елементів побуту і філософських уза-
гальнень, ліричності і драматизму, трагізму і патетики, – і все спрямоване 
на розкриття сюжетного розвитку подій» [1, с. 270]. Кавалерідзе створив в 
українській драматургії образи, які відзначалися гострою характерністю, 
різноманітністю, романтичною піднесеністю та яскравою емоційністю.

Весь життєвий і творчий шлях І. Кавалерідзе прагнув осягнути масштаб 
образу видатного українського філософа Г. Сковороди. В ньому митець від-
творив ті кращі риси людини, що завжди надихали і привертали його у обра-
них ним історичних постатях. Митець висловлював свій погляд на світ через 
утвердження загальнолюдських духовних цінностей.

Представлена стаття є частиною дослідження мистецької спадщини І. Ка-
валерідзе і відкриває можливості для подальшого вивчення і популяризації 
його творчості.
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СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У ТВОРАХ 
ХУДОЖНИКІВ-ГРАФІКІВ ХХ СТ.

В ЗІБРАННІ СОХМ ІМ. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО

Анотація. У статті аналізуються змістовні ознаки української народної сло-
весної творчості, виникнення та становлення жанрів. Об’єктом аналізу є твори 
графіки українських і російських художників із колекції музею.

Ключові слова: слов’янський фольклор, художники, жанри, мистецтво, графіка, 
ілюстрації, думи, пісні, билини, казки, байки.

У великому фонді світової епічної культури почесне місце посідає усна на-
родна творчість. На початку та впродовж ХІХ ст. починається збір старовини 
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і відшукується багато справжніх скарбів народної поезії. Цей величезний доробок 
пройшов складну еволюцію – від становлення (приблизно ХV ст.), злету (ХVІ – 
ХVІІ ст.) до переходу в пам’ятку культури.

Усебічну характеристику жанрів народно-поетичної творчості здійснили: М. 
Грицай, В. Бойко та Л. Дунаєвська у книзі «Українська народно-поетична твор-
чість» [6]. На основі першоджерел дослідження українського фольклору (праці 
М. Костомарова, М. Грушевського, І. Франка, Ф. Колесси й ін.) підручник М. і З. 
Лановик «Українська усна народна творчість» дозволяє простежити поетапне ста-
новлення духовності українського народу. Ними запропоновано нову періодиза-
цію та класифікацію жанрів з урахуванням сучасних розвідок історії, міфології, 
культурології [10].

Мета дослідження – з’ясувати роль і місце фольклору в мистецтві. Це обумовле-
но можливістю простежити взаємозв’язок творчості художників-графіків із фоль-
клористикою. 

Безперечно, увагу художників привертала епічна діяльність і надихала їх на 
створення ілюстрацій. Підтвердженням цього є колекція графіки українських і 
російських митців ХХ ст., яка складалася в Сумському художньому музеї протя-
гом багатьох років.

Першим і найдавнішим «жанром героїчного епосу українського народу були би-
лини. Досить довго російські вчені намагалися довести, ніби билини є виключно 
російським надбанням, і билинна традиція не збереглася в Україні». [10, c. 244]. 
Історичні й фольклорні докази свідчать протилежне. Адже «у билинах згадуються 
лише такі міста, як: Київ, Чернігів, Суздаль, Галич, Новгород». [10, c. 244]. Ро-
сіяни пояснюють це випадковими помилками, не коментують того, що імена, які 
зустрічаються в билинах, – історичні постаті. Вони згадуються в Київських літо-
писах, починаючи від ХІ ст. Це є свідченням того, що «...билини виникли в княжий 
період Київської Русі на основі абсолютно конкретних історичних подій /.../. Цен-
тральні персонажі – Ілля Муромець, Альоша Попович, Добриня /.../ є історичними 
особами...» [10, с. 244].

За хронологією подій першим героєм є Добриня Никитич. Він описаний у літо-
писі як «храбр і нарядєн муж», сподвижник Володимира у військових походах, 
його радник у справах політики [10. с. 249]. Серія ілюстрацій «Три богатирі» (1974 
– 1976) художника Миколи Воробйова (1922 – 1987), присвячені Добрині Ники-
тичу й Альоші Поповичу. Твори пронизані фольклорним сприйняттям, які автор 
інтерпретує засобами професійного мистецтва, звертаючись у літографіях до фан-
тазії та умовності. 

Найвідомішим героєм, який у билинах виступає центральним персонажем, є 
Ілля Муромець. «Усі події, пов’язані із життям і діяльністю Іллі, відбуваються в 
Чернігові, або в межах Чернігівського князівства» [10. c. 250]. Головні образи би-
лини мають основні риси міфічних героїв. Так, наприклад, Ілля Муромець знищує 
ціле військо ворогів, долає Солов’я-розбійника, може пройти непрохідним лісом, 
однією рукою рве дуби з корінням, а другою мостить мости [10. c. 245]. Твір на-
родного художника УРСР Валентина Литвиненка (1908 – 1960) «Ілля Муромець» 
(1947) приваблює віртуозністю виконання, майже з казковою каліграфією. Ми-
тець звертається до ліногравюри з її посиленою умовністю, силою контрастових 
сполучень чорного і білого для передачі настрою віддаленої епохи. У творі «Бога-
тир» (1920-і) Дмитра Моора (1883 – 1946) особлива майстерність відчутна в неор-
динарному поєднанні гуаші і туші, що схожа на живописне полотно з насиченими 
кольорами, а герой билини нагадує казковий образ.
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У ХХ ст. усе більше вчених істориків, філологів-фольклористів вивчають 
і досліджують українські пісні та думи. Друкуються збірки, складені й упо-
рядковані відомими авторами: Д. Яворницьким, Г. Гнатюком, К. Квіткою. 
Перші згадки про думи знаходимо в писемних джерелах початку ХVІ ст. [6, 
с. 116]. У вітчизняне народознавство термін «дума» ввів К.Рилєєв на поч. 
ХІХст. [6, с. 116]. У народі термін «дума» не вживався, а твори називалися 
«козацькі пісні», «псальми», «поважні пісні» [10, c. 259].

Ілюстрування дум належить до одного зі складних завдань мистецької 
практики, вимагає від митця проникнення в саму суть епічного твору. У гра-
фічних аркушах народного художника Михайла Дерегуса (1904 – 1997) ци-
клу «Українські думи та історичні пісні» (1947 – 1958) проявилися особли-
вості його творчої індивідуалььності. Улюбленою темою стали події історії 
України. Як графік, М. Дерегус віддав перевагу технікам офорту та літогра-
фії. Герой аркуша «Козак Голота» (1958) виходець із селян-бідняків. Завдяки 
композиції, її ритмам відчутно сумну й урочисту мелодію пісні. Це одна з най-
давніших і найвідоміших народних дум, «записана в 1684 р. й опублікована в 
1928 р. М.Возняком. Відомо близько десяти різних варіантів «Думи про коза-
ка Голоту» [6, с. 96].

У музеї зберігаються графічні твори, виконані за мотивами українських 
історичних пісень. У них оспівувалася тема захисту та боротьби за рідну зем-
лю. Вони несуть у собі не лише радість перемог, але й описують смуток втрат, 
поневолення. «Термін «історична пісня» вперше ввів в українську фолькло-
ристику М.Гоголь. У відомій статті «Про малоросійські пісні» (1833) він 
писав: «Пісні малоросійські можуть цілком називатися історичними, тому 
що вони не відриваються ні на мить від життя і... завжди відповідають то-
дішньому стану почуттів» [6, с.121]. Із пісень про визвольну боротьбу 1648-
1654 р.р. сумним настроєм сповнена «Пісня про Нечая» (1947) М. Дерегуса, 
де реальні події та герої постають у дусі документальних свідчень. З-поміж 
них – легендарний козацький полковник Данило Нечай: «самовпевнений 
необачливий полковник...» [1, с. 12 ]. Це не лише експресивна за композицією 
ілюстрація до пісні, а й узагальнений образ героїчної боротьби.

Зазначимо, що музейне зібрання включає в себе й ліричні пісні, присвя-
чені суспільно-побутовій тематиці. У них висловлюються почуття, настрої 
героїв. Так, наприклад, тематика козацьких пісень пов’язана з особливос-

В. Литвиненко. Ілля Муромець

О. Зінченко. По садочку хожу. 1979
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тями життя вояків. Деякі розповідають про кохання дівчини та козака. Найпо-
ширенішим розвитком подій є розлучення, розчарування в коханні, очікування 
дівчини коханого. Українські народні пісні стали джерелом натхнення для сум-
ського художника Олександра Зінченка (1951р.н.). У колекції музею зберігаються 
ліногравюри із серії до календаря на 1980 рік «Українські народні пісні» (1979). 
Оригінальні композиційні рішення, використання народних символів кохання – 
дерев, квітів, птахів – усе це робить твори досконалим наочним доповненням тек-
стів пісень, а чорно-білі ажурні зображення набувають символічного значення.

Заслужений діяч мистецтв України Василь Семенюк (1957 р.н.). належить до 
львівських митців-«восьмидесятників». Його творчість викристалізувалась у часи 
тоталітарного устрою, коли було складно демонструвати індивідуальне бачення 
українського народного мистецтва. Особливість художника – його талант, який 
ще в молодому віці сформував унікальну манеру трактування власного стилю. Те-
мою дипломної роботи обрав серію літографій за мотивами українських народних 
пісень про кохання. Для формування образу ілюстрацій митець застосовує текст, 
що сприяє розкриттю ідеї. У колекції музею представлено два його твори. Пісні 
про кохання перегукуються із казкою. Використані в роботах звертання до сил 
природи, що сприймаються художніми метафорами («Місяцю-серце, скажи мені 
правдоньку»), є відлунням давніх форм магії та ворожіння за допомогою небесних 
світил, дерев, птахів. Його мова проста, лаконічна і разом з тим – надзвичайно ви-
разна.

Яскраво ввійшов в українське образотворче мистецтво 1960 – 1970-х народний 
художник Василь Скакандій (1941 р.н.). Митець зберіг неповторну чистоту Закар-
патського образотворчого соціуму. У творах постає художником філософського 
плану. Його, на перший погляд, складні для прочитання роботи розкривають зміст 
утілення думки про життя, переживання («З народних пісень Закарпаття», 1968).

Великим пластом словесності є казковий епос. Протягом століть казка знахо-
дила слухачів і шанувальників, які донесли її до наших днів. Зазначимо, що на 
різних етапах розвитку для визначення казки використовували терміни: «баснь», 
«вимисел» від старослов’янського «баяти» – «говорити», «казати». Єдиного по-
гляду щодо її походження немає. «Термін «казка» вперше вжито у граматиці 
Лаврентія Зизанія «Лексисъ сиречь речения» (1596) /.../ пізніше у словнику Пам-
ви Беринди «Лексіконъ славеноросскій і именъ толъкованіє (1627)» [10, с. 403]. 
Як пише Т. Кочубинська у вступній статті до виставки «Казка Баснь Кощуна»: 
«Найбільш близьким до поняття «казки» у дохристиянські часи є давня «кощу-
на», певною мірою синонім «міфу, сказання» до ХІ століття» [9, c. 5]. Безумовно, 
вона вже була цікавою в першій пол. ХІХ ст., коли з’явилися публікації до народ-
них казок І. Франка, Л. Українки, П. Єршова. У 1870-і зацікавлення до неї досягає 
свого апогею.

У казці виділяються три основні жанри: «чарівні, про звірів та суспільно-по-
бутові» [10, c. 407]. Їх грані є нечіткими, тому практично неможливо певну казку 
віднести до окремого типу. Це помітно у творчості народного художника СРСР, 
лауреата Державної премії Юрія Васнєцова (1900 – 1973). Його твори адресовано 
наймолодшому читачеві. Як зазначає Н. Попова, не кожному художнику вдається 
стати справжнім майстром казки: «Для этого мало профессионального мастер-
ства. Нужно обладать непосредственностью и безудержной фантазией, чтобы 
почувствовать себя свободно в мире вымысла. Юрий Васнецов – прирождённый 
сказочник» [12, c. 21]. За основу художник узяв мистецтво російського лубка, 
в’ятської іграшки. Такі традиції народної творчості автор пропускає через призму 
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дитячого бачення. «Я начал рисовать с 
семилетнего возраста. В Вятке были яр-
марки. Мне запомнились вятские игруш-

ки, вербы, базары лошадей, дуги расписные, корзиночки, короба, расписные 
сани. /…/ в это время я могу назвать себя художником. Оглядываясь, пони-
маю: рос художник» [5, с. 35]. Як відомо, основні творчі особливості митця 
сформувалися в 1930-ті роки. У техніці ліногравюри, він створив ілюстрації 
до книги Л. Єршова «Горбоконик». Соковиті, майже живописні композиції, 
яскраво розкривають зміст казки [13, с. 35].

Цікаву групу казкового народного епосу становлять чарівні, або фантас-
тичні казки. Вони характеризуються багатшою художньо-образною структу-
рою, задіяно більшу кількість героїв. Обов’язковою умовою казки є перемога 
добра над злом. Ліногравюри В’ячеслава Бегіджанова (1944 р.н.) уособлюють 
міфологічну складову казок, що тяжіють до використання зображувальних 
тропів: метафор, алегорій. Графічний аркуш містить багато несподіваного, 
живого, привабливого. Натурний підхід сусідить із символікою. Взаємодія 
реального й фантастичного формує складний асоціативний образ, який стає 
ключем до розуміння зображеного в казках К. Гоцци: «Любов до трьох апель-
синів» (1984), «Король-Олень» (1976) та «Ворон» (1976).

Якщо в Бегіджанова відтворення казкового світу зводиться до умовних 
формул, асоціацій, то в Йосипа Дайца (1817 – 1954) «Ілюстрації до казок Г.Х. 
Андерсена» (1946) відзначаються конкретністю характеристики образів, тво-
ри сповнені доброзичливості, викликають гуманні почуття.

«Серед казок про тварин, найчисленнішу групу становлять казки про ди-
ких (лісових) звірів» – стверджують автори книги «Українська усна народна 
творчість» [10, c. 410]. У сформованих казках про тварин антропоморфізм 
виявився в уподібненні до людської поведінки. Це хитра Лисиця, яку в каз-
ках величають «лисичкою-сестричкою»; доброзичливий Ведмідь постає во-
лодарем лісу, царем, найсильнішим звіром; привабливий полохливий Заєць, 
а також Вовк, у звертанні «вовчику-братику». [10, c. 411].

Варто згадати ім’я талановитого дитячого ілюстратора, народного худож-
ника, заслуженого діяча мистецтв Євгена Рачова (1906 – 1997), мистецтво 
якого представлено циклом творів, присвячених казкам про звірів. Здається, 
він сам дивився на світ очима дітей: «Чим молодший глядач, для якого ти 
працюєш, і відповідно, чим менший його життєвий досвід, тим відповідаль-
ніша роль художника» [9, с. 6]. Звірі на малюнках Рачова одягнені в костюми 
людей, ходять, посміхаються, співають і плачуть, як люди. У кінці 1950-х 
він мав великий досвід ілюстратора казок. Музейний естамп «Петя-півник» 

В. Семенюк. Місяцю-серце, скажи мені правду... 1986

М. Дерегус. Дума про козака Голоту. 1958
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(1956) до знайомої дітям казки «Лисиця і заєць» оригінальний за колористичним 
рішенням. «Художественную цельность книги он достигал единством графичес-
кой манеры, основанной на крепкой реалистической контурной линии и мягкой 
по тону локальной раскраске» [4, с. 50].

Наш земляк, заслужений художник Анатолій Кулініч (1949 р. н.), митець ве-
ликої фантазії, який знає народне мистецтво, лубок, притчу, створює образи пред-
ставників тваринного світу як реальних («Петя-півник», 1988), так і фантастич-
них («Чудо-юдо Риба-кит», 1990).

Своїм неповторним творчим почерком володіє художник Геннадій Польовий 
(1927 р.н.). Героїв казки братів Грімм «Бременські музиканти» (1974) передає де-
тально, з тонким гумором. Сцени казкового дійства розгортаються в кольоровому 
просторі, а тварини – олюднені.

Цих традицій дотримувався в ілюстраціях і Григорій Гавриленко (1927 – 1984). 
Створені ним аркуші до казок К. Чуковського «Лисичка зі скалочкою» (1977) і 
братів Грімм «Бременські музиканти» мають усе необхідне для життя: подих, рух, 
а веселі розбійники, хитра лисиця викликають симпатію, бо заводять у країну 
справедливості, правди. Поряд із казками про звірів, художник звертається і до 
чарівних казок: привертають увагу емоційною наповненістю барвисто-мальовничі 
естампи «Сестриця Оленочка та братик Іваночко», «Царівна-жаба» (1980). 

Доречно засвідчити, що одна з граней творчості заслуженого художника Геор-
гія Малакова (1928 – 1979) завжди була звернена до дітей. Від середини 1960-х 
він почав ілюструвати книжки в техніці лінориту, створив серію станкових арку-
шів за мотивами відомих казок. Виконані в доброзичливому, веселому, цікавому, 
але, як годиться в казці, повчальному тоні, твори викликають щире захоплення. 
В ілюстрації «Кіт у чоботях» (1965) до казки Ш. Перро в основу покладено майже 
людську характеристику поведінки кота.

Зазначимо, деякі дослідники-фольклористи ХІХ ст. не розмежовували такі по-
няття, як «казка» та «байка». «Ф. Коллеса під байкою розумів «оповідання, де голо-
вні дієві особи звірі /.../ вважав байку тим самим жанром, що й казка про тварин. 
М. Грушевський теж між термінами «казана» («казка») та «баяна» («байка») 
ставив знак рівності» [10, c. 416-417]. Але, безумовно, основною ознакою байки 
є алегоричність: кожен персонаж є втіленням певної людської вади. Відповідаль-
но ставився до ілюстрування казок і байок Валентин Литвиненко (1909-1979). В 
«Ілюстраціях до байок І. Крилова» (1946) автор своїх героїв частіше всього проти-
ставляє один одному. Це, водночас, уособлення Таланту і Бездарності, Добра і Зла, 
Хитрості і Довірливості, Чесності і Підлабузництва. 

Серію кольорових ліноритів «Сучасні українські байки» (1963) Валентина Чер-
нухи (1929 – 1981) відзначають злагоджені композиційні вирішення, декоратив-
ність кольорів, дотримання умовностей езопівської мови. 

Отже, український фольклор є могутнім духовним джерелом для нашого наро-
ду, який пройшло відстань у декілька століть, але живе й продовжує розвиватися 
далі, вбираючи в себе всю красу і сутність сучасної епохи, що надихає сучасних 
митців на нові художні досягнення. А вищезгадані графічні твори з образотворчо-
го мистецтва в зібранні музею дають можливість простежити особливості худож-
ньої мови митців, які працювали в ХХ столітті.

1. Білецький П.О. Михайло Дерегус: Альбом: Живопис, графіка. / П.О. Білецький. – К.: Мистецтво, 
1987. – 136 с.

2. Бєлічко Ю. Художник і сучасність. / Ю. Бєлічко. – К.: Мистецтво, 1966. – 124 с.
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видавництво «Мюнхен», 1966. – 448 c.
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В. М. Ткаченко 

ДАРУНКИ ВІД РОДИНИ ХУДОЖНИКА
ГРИГОРІЯ ГАВРИЛЕНКА

Анотація: У статті йде мова про ранню творчість земляка, уродженця Глухів-
щини, художника Григорія Івановича Гавриленка, та подаровані музею книги з його 
ілюстраціями родичами.

Ключові слова: художник, колекція, Григорій Гавриленко, книжкова графіка, 
мистецтво, меморіальний фонд,народна картинка.

Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького – один з най-
більших музеїв України. На сьогодні в його колекції знаходиться понад 17 
тис. творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мис-
тецтва. Зібрання авторських персоналій українського мистецтва включає 
першокласні за своїми художніми гідностями роботи. Однією із цікавих і 
якісних є колекція творів нашого земляка художника Григорія Івановича 
Гавриленка (1927 – 1984). Цінність цієї монографічної колекції не тільки в 
тому, що роботи надійшли від родини майстра (1986 р.), а й те, що хроно-
логічно вони характеризують «всі періоди творчостіз кінця 1950-х до поч. 
80-х років. Це 43 живописних та графічних творів, які репрезентують різні 
грані обдарування митця: майстра книжкової та станкової графіки, тала-
новитого експериментатора як у галузі кольорового лінориту, так і на ниві 
фігуративного та безпредметного мистецтва» [8,с.3].

Серед мистецтвознавців, які досліджують творчість Григорія Гавриленка, 
слід згадати: Олексія Титаренка, Ольгу Петрову, Ларису Герман і Ольгу Ба-
лашову. Наставницею, головним теоретиком та науковим популяризатором 
творчості митця була професор Української Академії мистецтв Ганна Зава-
рова (1943 – 2011). Завдяки її праці відтворено істинний масштаб діяльності 
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Г. Гавриленка. Вона представила 
портрет у часі: мистецтвознавчі та 
публіцистичні статті дають можли-
вість простежити долю художника.

У залах Сумського художнього 
музею роботи Г. Гавриленка постій-
но експонуються як на персональ-
них, так і тематичних виставках 
[5]. Хочеться відзначити одну із 
них, що відбулася у 2017 році в за-
лах Сумського художнього музею 
до 90-річчя від дня народження 
митця. Тоді, окрім творів з фондів 
музею, люб’язно надав картини для 

експонування Національний музей українського мистецтва (м. Київ) [6]. На від-
критті серед гостей були й родичі митця: Ольга Іванівна Марченко та Ковбаса Ми-
кола Іванович – двоюрідні сестра і брат Григорія Гавриленка. З Ольгою Іванівною 
спілкуємося постійно. Приємною несподіванкою для музею стали її подарунки. 
Дізналися від неї також нові дані про художника та його родину.

Батьки Григорія – Іван Олександрович та Ганна Никонівна Гавриленки – одру-
жилися в 1918 році (фото 1, друкується вперше). Як відомо, вони мали п’ятеро 
дітей – чотири сина й одну доньку: Олексій, Антоніна, Григорій, Дмитро та Федір. 
Жили досить заможно, проте у 1930-ті роки були «розкуркулені», тому доводило-
ся бідувати. Невдовзі сім’я від’їжджає до Казахстану, а після повернення в 1940-
і до рідного села Холопкове, Григорій продовжує навчання у школі. У 1944 році 
юнак закінчує середню освіту, переїздить до Києва, з яким буде пов’язане все його 
подальше життя: навчання у художній школі (1945 – 1949), Київському держав-
ному художньому інституті (1949 – 1955), а далі – мистецька діяльність.

Подарунки від Ольги Іванівни – це книги з ілюстраціями Григорія Іванови-
ча, що сьогодні ввійшли до основного музейного меморіального фонду (МФ). Їх 
вона отримала від своєї матері Олександри Ігнатівни. Серед них – «Кобзар» Та-
раса Шевченка. Книга оздоблена ліногравюрами Г. Гавриленка та ін. художників 
(УРСР. Видавництво АН УРСР. – К., 1963.–719с.) [1]. Цією книгою, як говорить 
Ольга Іванівна, дуже пишалася її бабуся Пелагея Никонівна, рідна сестра матері 
Григорія. Як згадує Ольга Іванівна, вона намагалася всім її показати і говорила: 
«Це наш Гриша малював!».Дві інші книги теж з ілюстраціями художника: «Каз-
ка про Івана Голика» Леоніда Первомайського з малюнками Г. Гавриленка (80 с.) 
[2] та Проспер Меріме «Матео Фальконе» мал. Г. Гавриленка (К.: державне видав-
ництво дитячої літератури УРСР, –1958. – 24с.; фото 2) [3]. Ілюстрації до творів, 
як дорогоцінні коштовності, надають особливої зверхності їх змісту. Ці видання є 
підтвердженням, що у «1960 – 1970-і роки Г. Гавриленко наполегливо працював у 
царині книжкової ілюстрації. Як художник книги оформив понад 30 видань» [8, 
с. 5]. Як відомо, жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо. Це під-
тверджує у своїй статті Галина Скляренко: «Книжкова ілюстрація була однією 
із тих ніш, куди «тікали» художники від пласкої соціалістичної доктрини» [8. 
с. 288]. Одночасно художник торує власні шляхи в мистецтві: це були пошуки в 
галузі геометризованої абстракції та експресивності кольору, а також у стислих 
образах-знаках, у традиціях супрематизму, за що його не лише звинувачують у 
формалізмі. а й звільняють від викладацької діяльності в інституті.

Фото 1
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А тепер про найцікавіший по-
дарований експонат: рукописний 
«Альбом» 1944 року, що відкриває 
нам ще одну нову сторінку творчості 
зовсім юного художника [4]. У 1944 
році Григорію було 17 років. Його він 
створює разом зі своєю однокласни-
цею Вірою Додаковою. Альбом роз-
почато у квітні 1944 р., а закінчено 
17 червня цього ж року. Створюючи 
цей прекрасний зошит молоді, за-
кохані, вони вирішили залишити 
згадку про шкільні роки. Григорій 
після закінчення школи назавжди 
покидає своє рідне село, а Віра збері-
гає альбом із малюнками коханого до 
кінця свого життя.

Починається ця реліквія рисун-
ком із зображенням амурчика, який 
пронизує стрілою серце, і напис: «На 
вічну згадку дорогому другу Гриші 
від Віри». А далі щемливий, роман-
тичний вірш-посвята. 

Здавалося б, важкі роки (нестат-
ки, голод, довоєнне дитинство, війна) мало сприяли розвитку таланту, брак 
живописних матеріалів. Тож малював у силу своїх здібностей і можливостей. 
Проте, складні кольорові задачі Григорій вирішує з легкістю за допомогою 
простих засобів: олівців, акварелі, білила, туші, а в деяких малюнках вико-

Фото 2

Фото 4

Фото 3
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ристовує змішану техніку. Кожна робота захоплює не лише дзвінкими фарбами, а 
й своєю безпосередністю, наївністю та чистотою почуттів. У ранніх малюнках від-
чувається непересічне обдарування, самобутність художнього мислення, інтуїтив-
ні пошуки побудови композиції. Витончений колорист, ще не маючи професійної 
освіти, Григорій майстерно володіє тонально-декоративним письмом. Розгорнуті 
оповідні сюжети, ретельно побудовані композиції, вишукана прописка деталей, 
особливо на малому форматі паперу, розмаїта і водночас гармонійно злагоджена 
палітра колориту, є характерними для їх вирішення.

У малюнках він створює емоційно насичене середовище, а образам надає 
об’ємності, глибини, реалістичності. Кольори на картинках яскраві, вишукані, 
гармонійні. Наділений природним даром, митець будував їх за принципами на-
родних картин, коли кілька контурних мазків виліплюють форму, що і надає зо-
браженню живої пульсації і достовірності. 

З історії відомо, що наївне малярство, як течія в українському мистецтві, має 
давні традиції: «народна ікона», «народна картинка», «народний декоративний 
розпис» – це добре відомі явища. Твори цього жанру найбільше пов’язані з жит-
тям народу. Художник має не тільки самовиразитись, але й виявити певні грані 
естетичного ідеалу народу, нації. Явно виражені елементи народної картинки на 
п’ятому аркуші альбому (фото 3, друкується вперше). У ньому знайшло відобра-
ження одвічне прагнення до краси, до тихого, спокійного життя, умиротворення, а 
також передано настрій: очікування кохання, майбутнього. Щира наївність худож-
ньої мови присутня в малюнку. На ній козак і дівчина на тлі райського куточка, на 
березі ставка – то символ чистоти і святості, бо вода свята. Доріжки, мости – символ 
єднання людей, будинок – продовження роду. Народна картина має і філософське 
трактування, бо дорога – символ вічності. З огляду на образну мову, вочевидь має 
спрацьовувати те, що завжди було притаманне народній картині – це простота по-
будови композиції, ілюзорність її складових, умовність тривимірного простору, за-
вдяки чому зображення набуває символіко-метафоричного трактування. 

Як відомо, Григорій Іванович був надзвичайно освіченою людиною. Цікавився 
історією, філософією, археологією, музикою, поезією, вивчав, знав і шанував не 
лише своє рідне мистецтво, а й світове. Мрійливий юнак закохався в мистецтво 
Далекого Сходу. І це захоплення в малюнку на третій сторінці альбому: в овалі 
вгадується зображення гори Фудзіяма та віртуозно вималювана гілка дерева в об-
рамленні квіточок, які символізують повагу до країн сходу та їх мистецтва (фото 
4, друкується вперше). 

Отже, малюючи з дитячих літ, митець пройшов непростий шлях художнього 
визнання, зазнаючи і щастя перемог, і гіркоту невдач. При цьому він ніколи не 
зраджував обраній меті свого життя – бути художником.
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УДК 069.5:7](477.52):75-053.2).5(477)«19»
П39

О. С. Плохута 

«У КРАЇНІ ДИТИНСТВА»
ДИТЯЧА ТЕМАТИКА В ЖИВОПИСНИХ ТВОРАХ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Актуальність теми: не зважаючи на те, що зібрання Сумського обласного ху-
дожнього музею ім. Никанора Онацького живописних творів другої половини ХХ ст. 
представлено досить широко, проте залишається маловивченим [9]. На прикладі ди-
тячої тематики маємо спробу розкрити розвиток тогочасного мистецтва, яке було 
різноманітним, сповненим суперечностей і контрастів, поглибити розуміння нефор-
мальних рухів у контексті мистецької спадщини України другої половини ХХ ст. 

 Ключові слова: живопис 2-ї пол. ХХ ст., дитяча тематика, офіційне й альтерна-
тивне мистецтво.

У зібранні Сумського обласного художнього музею ім. Н. Онацького своєю 
повнотою, значимістю та високими художніми якостями виокремлюються тво-
ри вітчизняного живопису другої половини ХХ ст., цінність яких обумовлена 
можливістю поповнювати фонди як з офіційних установ, так й безпосередньо 
у художників. Узятий за основу ретроспективний і монографічний принципи, 
до певної міри створили підґрунтя для відображення творчої еволюції того чи 
іншого митця та загальної картини розвитку вітчизняного мистецтва XX ст. 

Колекція живописних творів на дитячу тематику в художньому музеї 
представлена досить широко – 73 роботи в ретроспективному показі і різно-
манітному стилістичному виконанні на паралелях офіційного й альтернатив-
ного мистецтва.

Надходження цих творів до музейних фондів відбувалося в 1950 – 1990-і 
рр. Більшість із них передано з Дирекції художніх виставок України (ДХВУ), 
частина придбана в авторів, деякі – із Всесоюзного виробничо-художнього 
комбінату (ВВХК), з Дирекції виставок спілки художників (ДВСХ).

Аналізуючи музейну колекцію живопису на дитячу тематику, можна 
зробити висновок, що, звертаючись до образів малечі, митці у своєму трак-
тування спираються на традиції, але в більш вільному розумінні вони інтер-
претували образи, сюжети із власної волі, балансуючи між шанобливістю до 
спадщини і деякою іронічністю, навіть грою.

Змінюються епохи та стилі, а тема дитинства залишається значущою та 
затребуваною, близькою кожному. Дитина постає як символ початку і продо-
вження життя, цілісного світосприйняття, простоти, непорочності, це най-
необхідніший образ у прагненні створити ідеальну модель буття, в якій немає 
місця зраді, лукавству, лицемірству.

Мистецтво 1930 – 1950-х у загальному розвитку вітчизняного післявоєнно-
го живопису обумовлене зменшенням кількості дійових осіб у картині і збіль-
шенням ролі кожного персонажу в розкритті сюжету. Проблеми сім’ї, побуту, 
відображення визначальних тенденцій в житті кожної людини – все це стає 
об’єктом пильної уваги художника – намагання естетизувати звичайне по-
всякдення людей, попри всю політичну заангажованість, підняти до рівня ви-
сокого мистецтва звичайні сімейні стосунки, чарівність дитинства, скромну 
красу пейзажу за вікном. До цього часу відносяться роботи, сповнені ліричної 
інтонації («У парку» (1948) Тетяни Яблонської); мінливості відтінків оточую-
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чого світу («Латиська дітвора» (1958) Юрія Туліна, «Початок весни» (1958) Федора 
Коновалюка); романтичного світовідчуття та емоційності («Перша літера» (1951) 
Надії Компанієць-Киянченко, «1919 рік» (1958) Володимира Климонова). Дитя-
чі психологічні портрети: «Галя маленька» (1958) Сергія Григорьєва, «Дівчинка з 
качкою» (1959) Аркадія Пластова, поряд із яскраво вираженими індивідуальними 
особливостями, несуть в собі і загальні риси, характерні для свого часу. 

Явище «суворого реалізму» з’явилось у мистецтві 1960-х років і було сприй-
нято суто стилістично – зверненням до традицій вітчизняного мистецтва 1910 
– 1920-х рр., точніше до його постсезанівських напрямів [6, с. 70]. Однак, у той 
час, уже прийшло розуміння того, що шлях звернення до традицій не обов’язково 
повинен бути єдиним. Митці отримали можливість рухатися в різних напрямах. 
Євген Шацький справедливо стверджує, що «традиція обирається, твориться, мо-
делюється відповідно до нинішніх потреб і прагнень даної історичної ситуації» [2, 
с.92]. Певна монументальність образів, прагнення до найбільш безпосереднього 
вираження ідеї в образотворчій формі, простота, чіткість трактування об’єму й ко-
льору – риси, властиві роботам майстрів «суворого стилю». Картини: «Найкращі 
друзі» (1963) Петра Бабака, «Мрійники» (1960) Павла Ковтуна, «Оленка» (1963) 
Федора Самусєва, «Земляк» (1963) Петра Козіна, «Ганнуся» (1962) Георгія Мелі-
хова, «Напередодні свята» (1962) Юрія Кугача, «Козачок Шевченко у передпокої 
палацу Енгельгарда» (1961) Всеволода Цимпакова, «Важкі роки» (1963) Володи-
мира Чубура визначають правдивість зображення, яскрава національна характе-
ристика, наголос на винятковій важливості сюжету і переконлива, життєво моти-
вована розробка сюжету [7].

Окрім того, у «суворому» живописі спостерігається і звернення до традицій 
візантійського та давньоруського іконопису, що було характерним як для бойчу-
кістів, так і для українського авангардного мистецтва загалом. У ньому вони зна-
ходили ту «внутрішню значущість і узагальненість образів, які так потрібні їм в 
роботі» [3, с. 2]. На полотні «Тринидатська Мадонна» (1969) Леоніда Стиля наявні 

1.Тулін Ю. Н. 1921–1983. Латиська дітвора. 1958

2.Григор’єв С. О. 1910–1988. Галя-маленька. 1958

4.Свєтлицький В.Г.1938-2018.Зустріч у дорозі.1969
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площинність у вирішенні композиції, стилізація 
одягу, практично однотонний колір обличчя, схоже 
на іконні лики святих.

Схиляючись перед авторитетом старих майстрів, художники 1960-х не 
підкорилися йому, а зуміли зв’язати закони вже традиційної стилістики з 
власними живописно-пластичними знахідками. «Вони відновлювали деякі 
перервані традиції, але не для того, щоб перетворити їх в канони, а для того, 
щоб вирішувати власні завдання» [5, с. 15]. Стилістичні пошуки «суворих» 
живописців виливались у пластику людських фігур на тлі великих стилізо-
ваних геометричних об’ємів у творах «Зустріч у дорозі» (1969) Валерія Свєт-
лицького, «Біля джерела» (1967) Генріха Сиравяна, де основа композиційно-
го ладу підкорена лінійному та кольоровому ритму.

У роки «відлиги» майстри наполегливо намагалися «оживити» свої робо-
ти. При перших натяках на свободу, вони відкидають ілюстративність і пом-
пезність. З’являються, так звані, художники-«шістдесятники», своєрідним 
організаційним центром руху яких у Києві, став клуб «Сучасник», очолю-
ваний Лесем Танюком і квартира Григорія Гавриленка, саме тут формува-
лося неофіційне мистецтво, де визрівала культура. У цей час свій яскравий 
творчий феномен виявив уродженець Сумщини – Віктор Зарецький, на фор-
мування стилю якого вплинуло як народне мистецтво, так і модерн, з його 
характерним символічним світобаченням і відповідними формальними ви-
раженнями ідей. У живописі цього митця відчувається зв’язок зі стилісти-
кою кінця 1920-х – початку 1930-х рр., особливо проявленою у творчості Ф. 
Кричевського. Із початком 1960-х років Віктор Зарецький розпочинає робо-
ту над «селянським циклом», до якого належить і твір із музейної колекції 
«Дівчинка з соломинкою» (1960). У своєму рішенні художник використовує 
засоби наївного мистецтва, де чисті, яскраві та виразні кольори гармонійно 
поєднані в одне ціле, лаконічна площинна композиція підпорядковані ідей-
ному змісту – єдності людини й природи. 

1970 – 1980-і роки – період появи на арені мистецького життя нових моло-
дих творчих сил, час напруженості, багатогранності творчого пошуку інших 
образів і тем, викликаних становленням сучасних естетичних принципів. На 
відміну від своєрідної «репортажності», характерної для «суворого стилю» в 
показі явищ життя, митці прагнуть інакше ставити художні завдання – жи-
вопис немає єдиного стилю, немає жорстких канонів у застосуванні тих чи 
інших виразних засобів, прийомів.

5. Зарецький В. І. 1925–1990.
Дівчинка з соломинкою. 1960
6. Вуколов О. О. 1932 р.н.
Маша. 1981

7. Тайбер П. А. 1940–2017.
Чорне цуценя. 1989



178
СТО РОКІВ ІСНУВАННЯ СУМСЬКОГО ОКРУГОВОГО ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

У цей період з’являються твори іншого інтонаційного й образного ладу, в яких 
простежується гострий інтерес до багатогранності людського образу, складної емо-
ційної атмосфери соціального буття з використанням алегоричних образів-симво-
лів, зверненням до духовності, пробудження підсвідомих імпульсів, що притаман-
не полотнам: «Гра у м’яч» (1972) Євгенія Струльова, «Саджанці» (1975) Ірберга 
Алборті, «Подвійний портрет» (1976) Галини Степан, «Материнство» (1980) Мат-
люби Ях’яве, «Хлопчик з голубом» (1986) Михайла Юденкова. 

Пошук суворого лаконічного образу 1960-х змінюється на більш поглиблену 
психологічну характеристику, але в цілому художники залишаються вірними від-
критому вираженню драматичних переживань і складних психологічних станів. У 
творах «Вірші» (1972) Бориса Німенського, «Юний письменник с Байкалу Женя 
Литвинов» (1974) Олени Романової, «Батьківський дім» (1975) Віталія Тюленєва, 
«Сім’я. Вечір» (1981) Карена Агамяна відчутно прагнення до поетичного осмис-
лення життя.

Демонстрація емоційно-ліричного та безпосереднього зображення дітей, де 
митці гостро відчувають внутрішній духовний світ малечі, поєднуючи це відчут-
тя з намаганням створити ширший узагальнений образ, відрізняє роботи: «Мену-
ет» (1970), «Поки не вийшло» (1978), «Щасливе дитинство» (1983) Софії Низової, 
«Гра у м’яч» (1979) Неллі Аймухамедової, «Маша» (1981) Олега Вуколова, «Літо» 
(1981) Ольги Токарєвої, «Старий богатир з онуками» (1983) Асифа Рзаєва, «Чу-
жий собака у нашому дворі» (1988) Олександра Садовського. 

Слід окремо зупинитися на гостросюжетних полотнах 1980-х років, у яких 
по-новому зазвучала військова тема. Через призму дитячого світобачення ху-
дожники демонструють свої гіркі спогади, зламані долі, зруйновані надії і, в той 
же час, мужність простої людини, а саме дитини, перед величезною трагедією, 
часто використовуючи великий формат для посилення драматичного звучання, 
образної виразності, поглиблення психологічних характеристик героїв («9 трав-
ня. День Перемоги» (1980) Станіслава Прилуцького, «Тато повернувся» (1983) 
Рашида Домінова, «Колискова» (1985) Павла Ковтуна, «Діти війни» (1989) Ми-
хайла Огурного).

Кінець 1980 – початок 1990-х років – вируючий час, коли в українському мисте-
цтві зароджувалася «Нова хвиля» – «неформальний рух з ознаками субкультури, 
який вирізнявся певними світоглядними установками (персоналізм, ірраціона-
лізм, суб’єктивізм, антирадянськість), соціальною поведінкою (утворення нефор-
мальних спільнот, конфліктність, субкультурність) й естетичними вподобаннями 
(неоавангардизм, постмодернізм). Творчість художників «Нової хвилі» характе-
ризують: презентативність, експресія, метафоричність, алогізм, абсурдизм, вико-
ристання міфологічних образів, звернення до стародавніх культур, національної 
автентики, містицизму». [1, с. 15] «Нова хвиля» формувалася на руїнах старої сис-
теми, але ефективно використовувала її численні ресурси. Додатковим поштовхом 
до поширення нових течій стали офіційні всесоюзні й республіканські молодіжні 
виставки.

Саме в такому альтернативному мистецтві виявився талант харківського худож-
ника Павла Тайбера. Його картини з музейної колекції «На вулиці Кольцовській» 
(1984) і «Чорне цуценя» (1989) забирають глядача в країну, де живуть маленькі 
герої. Створюючи свій міф про дитинство, митець виходить на серйозну розмову 
із сучасником про духовний світ людини, моралізуючи проблеми. Митець будує 
складну поліфонію відносин і почуттів, оперуючи силуетами, граючи з формами і 
кольорами, змушує глядача помітити цілу гаму переживань, робить свій живопис 
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глибоко чуттєвим, естетично значимим. Як сам автор говорить про себе: «Спо-
гади і Передчуття – в цьому просторі народжуються образи. Якщо він (образ) 
схвилював – з’являється колір». [8] 

Таким чином, в естетиці соцреалізму протягом другої половини ХХ сто-
ліття дитячі образи використовувалися переважно як ілюстрації концепту 
«Щасливого дитинства в радянській країні», проте дитячі образи вбирають в 
себе не тільки мотиви епохи, а й новітні художні тенденції. Це і традиційно-
реалістичні полотна з розповідним характером сюжету, відданістю натурі, 
документальною фіксацією подій, і внутрішньо напружені, суворі за вирі-
шенням, зі стриманим колоритом, жорстким письмом, і стилізовані площин-
но-декоративні твори, сповнені ліричною емоційністю кольору.

Художники, звертаючись до традицій, не шукали готові формули й абсо-
лютні істини, а основні принципи, внутрішній стрижень. При цьому, на дум-
ку В. Сисоєва, стався перехід від інтересу до зовнішньо-стилістичних ознак 
традиції, до «осмислення формотворчих принципів стилю в єдності з його 
духовним фундаментом і методом естетичного пізнання дійсності» [4, с. 25].

Тема дитинства, ймовірно, ніколи не втратить своєї актуальності. За 
останні роки створено ще безліч творів, де використано найрізноманітніші 
образи малечі. Але є кардинальна відмінність між дитинством у творах ху-
дожників минулого і сучасного. У 1950 – 1980-і митці апелювали частіше до 
власного, особистого, і нехай воно було частково колективним, але будь-хто 
знаходив на поличках своєї пам’яті щось неповторне. Тенденція сучасності 
– звертатися не до свого минулого, а до чужого сьогоднішнього, часто побаче-
ного в телевізійній рекламі. Адже в кожного покоління – своє дитинство. В 
усі часи митці пензля демонструють інший погляд на навколишній світ, інше 
ставлення до зображення людини, використовуючи нову художню мову. 
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ПОЛІПТИХ «СПОГАДИ ПРО ВІЙНУ» С. М. БЛАЙВАСА 
ІЗ ЗІБРАННЯ ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ У СУМАХ

«У нас є тема, яка не старіє з роками, 
й обов’язок художника перед своїм 
народом – відтворити її в своїх творах.
Це – тема війни»

Художник Михайло Савицький [1]

У доповіді розглядається відображення Другої світової війни в у поліптиху «Спогади 
про війну» художника-фронтовика Семена Блайваса з відстані ХХІ ст.

Ключові слова: Друга світова війна, спогади, час. 

Вже двісті років відділяє нас, тих, що живуть в ХХІ столітті, від подій Вітчиз-
няної війни 1812 р. й більше семидесяти – від кривавих подій 1941 – 1945 років. 
За цей час виросло нове покоління, для якого війна – десь там, далеко в минулому. 
І чим далі від нас ті буремні події, тим більшим ореолом легендарності вони вкри-
ваються. Проте ця тема не старіє з роками, а правдиві свідчення й реальні спогади 
про Другу світову війну 1941 – 1945 р. допомагають «…узагальнити пережите на-
родом з дистанції часу. Ці події живуть вже в трансформованому вигляді – як уза-
гальнений всією післявоєнною епохою досвід, як невід’ємна частина діалектики 
душі» [2]. 

Відповідно, в даному аспекті викристалізовується дві основні теми: подвиг на-
роду в роки воєнного лихоліття й перенесені ним нелюдські страждання та втрати, 
які, в свою чергу, є основними складовими узагальненого поняття під словом «ві-
йна». «І наш неоплатний обов’язок перед тими, що загинули, пам’ятати про них і 
ті страшні події. Це та, безумовно, суттєва нитка, яка назавжди пов’язує живих з 
померлими» [3].

Саме ці загальнолюдські постулати й лягли в основу поліфонічної композиції 
«Спогади про війну» 1982 сумського художника-фронтовика Семена Мойсейовича 
Блайваса (08.08.1914 м. Балта Одеської обл. – 23.09.1990 м. Суми). Поява цього 
символічного твору, до складу якого увійшло сім картин, поєднаних між собою 
загальним змістом, ідеєю та художньо-зображувальними засобами, була законо-
мірною й обумовлена багатьма чинниками: перш за все, самобутньою особистістю 
самого художника, а також особливостями психологічного мислення та розвитку 
радянського мистецтва того періоду, коли жив і працював митець.

С. Блайвас отримав освіту в Одеському художньому училищі (1930 – 1933) у 
В.Г. Литвиненка за спеціальністю художника-постановника. Працюючи після 
закінчення училища в галузу сценографії і пересувних театрах Челябінська й 
Харкова, захоплювався оформленням виставок, цікавився живописом, маючи 
природній хист й зарекомендувавши себе вже змолоду неабияким шрифтовиком, 
займався рекламним мистецтвом. У 1940 р. Блайвас переїздить до м. Суми, де пра-
цює художником обласного музично-драматичного театру ім. М.С. Щепкіна.

З перших днів війни С. Блайвас перебуває на фронті. Як і для більшості митців 
воєнної доби, війна стала для нього не тільки школою виживання, вона формува-
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ла його творчу свідомість, відточувала зір, гостроту сприйняття тогочасних 
подій, швидкість та точність графічного почерку. В перервах між боями він 
робив замальовки, оформляв воєнні агітки, писав оголошення, лозунги. «Го-
ловне для тебе, Семене, зберегти руки. Ти ж художник! Руки бережи!» – вті-
шав Блайваса командир, відправляючи пораненого в ноги художника (1942) 
до Одеського шпиталю.

Після війни, нагороджений багатьма бойовими медалями, кавалер орденів 
Червоного Прапора і Червоної Зірки, Блайвас повертається до Сум, до пере-
рваної війною роботи в театрі. До 1980-х років він працював тут головним ху-
дожником, оформивши більше двохсот вистав, до роботи над якими підходив 
творчо і з запалом. Театрали згадували, як кожну виставу, оформлену Блай-
васом, вони зустрічали вдячними оплесками художнику. Декорації в нього 
відзначалися яскравою виразністю та алегоричним змістом. Так, наприклад, 
образ велетенського спрута на площині театрального задника сприймався як 
головний символ влади («Марія Стюарт» В. Шекспіра), купюра в один кар-
бованець – як знак ненажерливості («Скажені гроші» О. Островського). Всі 
деталі декорації, кожний предмет, його природні форми були сповнені оду-
хотвореного змісту, жили і діяли разом з персонажами вистави, передавали 
основний емоційний стан в театральному дійстві, віщували щасливе завер-
шення подій або їх трагічний кінець («Іспанці» М. Лермонтова, «Маруся Бо-
гуславка» М. Старицького та ін.) [4]. 

В мирний, післявоєнний період Блайвас з головою поринає в активне твор-
че життя. Він відгукується на запрошення Луганського, Криворізького, Но-
вочеркаського, Гомільського та інших театрів, де працює художником-сце-
нографом, приймає участь в художньому оформленні м. Суми до свят, працює 
в області реклами. Саме у ці роки він починає серйозно захоплюватися стан-
ковим живописом. З 1982 року Блайвас – активний, постійний учасник об-
ласних, республіканських та всесоюзних виставок. А в 1980-му стає членом 
Спілки художників СРСР. У його мистецькому доробку – картини з життя 
театру, серія портретів акторів, з якими йому доводилось працювати, і ряд 
картин, присвячених подіям війни 1941 – 1945 років. Серед останніх чільне 
місце посідає поліптих «Спогади про війну» – «…плід моральних, етичних 
і філософських роздумів автора про життя і смерть, про обов’язок і совість, 
про добро і зло» [5, с. 3], а ще як нагадування майбутнім поколінням про про-
те, що таке війна. 

Цей твір включає в себе сюжети під такими назвами: «Поминальні свіч-
ки – вічний посередник між живими та мертвими» (ліва частина поліптиха), 
«Вторгнення», «Окупація», «Квіти безсмертника» (центральна частина), 
«Насилля», «Геноцид», «Наша Перемога» (права частина).

Художник мислить узагальненими категоріями. Аналізуючи конкретне, 
особисто ним пережите, він окремі картини - кадри об’єднує в поліфонічну 
конструкцію, в якій кожний предмет, постать, аксесуар несуть в собі асоціа-
тивно-метафоричне навантаження. Зібрані разом, вони створюють семантич-
ний ряд, з якого народжується єдиний художній образ. Працюючи над даним 
твором, Блайвас спирається на традиції декоративного живопису, природно 
притаманні йому як театральному художнику, та особливості плакату, його 
лаконічну, виразну мову, умовність рішення, строгу напругу кольору. В по-
ліптиху також вчувається відгомін «суворого стилю» 1960-х років з його 
суворою героїзацією дійсності, жорстким письмом та узагальненим рішен-
ням композиції. Всі ж картини поліптиха в тематичному плані проникнуті 
символічним змістом, алегорією та філософічністю мислення, характерними 
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особливостями мистецтва 1970-1980-х років, періоду, коли саме й був створений 
даний твір. Ось чому, приступаючи до роботи над поліптихом і уявляючи його як 
багато асоціативний твір, художник ретельно продумує не тільки вирішення са-
мих картин, а й їх розмір, розміщення у просторі та їх поєднання між собою. В 
результаті така своєрідна конструктивна форма народжує асоціації то з протитан-
ковими «їжаками» – невід’ємною складовою оборонних укріплень міст, то з хрес-
тами: чи на могилах загиблих, а чи як культовий символ захисту. Обпалені вогнем 
й обвуглені рами доповнюють емоційну та психологічну характеристику образа. 

Звертаючись у творах поліптиху до відображення мирного сьогодення, та до 
подій минулих воєнних років, художник використовує відповідно до теми й різ-
не художньо-зображувальне рішення: у першому випадку – об’ємне, реалістич-
не, зі світлотіньовою моделіровкою форми, а у другому – умовне, декоративно-
площинне. 

Говорячи про типове, узагальнене, Блайвас проте опирається на конкретний 
місцевий матеріал. В поліптиху легко упізнаються архітектурні споруди – своє-
рідні візитні картки Сум: Спасо-Преображенський собор, дерев’яна ажурна аль-
танка, чавунні литі стовпи з ліхтарями, ланцюги огорожі в центральному сквері 
міста, пам’ятник Т. Шевченку, роботи нашого земляка І.Кавалерідзе, зруйновано-
го у 1950-і, проте збереженого у пам’яті сумчан. Для відповідних образів позували 
й реальні, конкретні люди, які проживали в Сумах: художник з пензлями в руці 
– автопортрет С.М. Блайваса, дівчина в картині «Поминальні свічки» – молодша 



183
ЗБІРН

И
К

 Н
А

УК
О

В
И

Х П
РА

Ц
Ь ЗА

 М
А

ТЕРІА
Л

А
М

И
 В

СЕУК
РА

ЇН
СЬК

О
Ї Н

А
УК

О
В

О
Ї К

О
Н

Ф
ЕРЕН

Ц
ІЇ

дочка художника Надія, митець, що працює над пам’ятником воїну-визволи-
телю («Альоша») – сумський скульптор Федір Іванович Коровай.

Картини ж, присвячені воєнній тематиці, виділяються умовним, узагаль-
неним рішенням з акцентом на елементи плакатної символіки, наприклад: 
кований чобіт фашиста («Вторгнення»), колючий дріт («Окупація»), смугас-
та роба з номерним знаком в’язня концтабору («Геноцид»), постать скорбот-
ної жінки-матері («Квіти безсмертника»). 

Відповідно символічним стає тут і колір, узагальнений, без світлотіньової 
обробки, локальний, з домінуючими червоними, чорними й сірими фарбами, 
які й передають напругу й глибину душевних переживань автора. Світло в 
картині – червонувате, мерехтливе – вихоплює з мороку постаті, висвітлюю-
чи обличчя, окремі деталі, кидає навколо велетенські страшні тіні. Ця заго-
стреність кольорової гами, зловіще освітлення підсилюють крайню напругу, 
схвильованість, потрясіння від скоєних фашистськими загарбниками злоді-
янь. В цьому тривожному колориті, в зловіщих відблисках пожеж, в якійсь 
панічній грі світла й тіней – вся сила людських страждань й глибоке співчут-
тя до трагічної долі людей воєнного лихоліття. 

Серед сучасних істориків і політиків останнім часом активізувалася ро-
бота по вивченню і дослідженню подій війни 1941 – 1945 років, в ході якої 
відкриваються нові факти, аспекти, йде переосмислення цих подій, роблять-
ся певні висновки, яких «…можна отримати більше, якщо аналізувати як 
справжнє, так і можливе». Тож у цьому аспекті «…актуальним є питання – 
чи могла наша країна уникнути війни?» [6, с. 532]. Факти, документи й ана-
літичні висновки свідчать, що могла б. Проте історію не переробиш. Не мен-
ше, ніж минулі події, нас хвилює сьогодення: вирує мусульманський світ, 
неспокійно й напружено на Далекому Сході. У відповідній ситуації поліптих 
«Спогади про війну» С. Блайваса знову стає актуальним як ніколи. Виносячи 
вирок війнам, художник дивиться у майбутнє оптимістично, зі світлою наді-
єю на те, що ті страшні роки ніколи не повторяться. Не повинні повторитися.

1. Альбом. Бессмертие подвига. М. Советский художник. – 1980
2. Там же.
3. Там же.
4. З родинного архіву.
5. Живопис сумських художників в колекції музею. Буклет. Автор Г.М. Дужа. Суми, 1993. – С. 3
6. Сила м’якого знака або повернення Руської правди. За загальною редакцією Л. Івшиної. І. 

Чубайс «Що таке російська ідея?». К., 2011. – С. 532
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УДК 069(477)»1925-1948»+930.25(477)»1925-1948»

В. М. Власенко

МУЗЕЙ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ В ПРАЗІ
Й УРОДЖЕНЦІ СУМЩИНИ 

(за матеріалами часопису «Вісті МВБУ»)

У статті йдеться про участь уродженців та колишніх жителів Сумщини, які опи-
нилися в еміграції, у створенні та розбудові Музею визвольної боротьби України в Празі 
(1925 – 1948). Проаналізовано матеріали друкованого органу Товариства Музею визволь-
ної боротьби України – часопису «Вісти Музею Визвольної Боротьби України». Зроблено 
наголос на матеріальній підтримці МВБУ з боку українських емігрантів, передачі йому 
історико-мистецьких експонатів, зборі коштів на будівництво Українського Дому в чесь-
кій столиці.

Міжвоєнна українська політична еміграція виникла внаслідок поразки на-
ціонально-демократичних сил в Українській революції 1917 – 1921 рр. Декіль-
ка сотень тисяч емігрантів і біженців, зокрема й уродженці та колишні жителі 
Сумщини, змушені були залишити Україну. Опинившись в іншому суспільно-
політичному, культурно-освітньому та мовно-релігійному середовищі, вони на-
магалися зберегти свою національну ідентичність. З цією метою створювали різ-
номанітні громадські інституції. Однією з таких інтегративних інституцій, що 
об’єднувала різноманітні верстви емігрантів, незалежно від їх ідеологічних наста-
нов, політичних уподобань та місця перебування, став Музей визвольної боротьби 
України (МВБУ) в Празі (1925 – 1948). Він же мав свій друкований орган – часо-
пис «Вісти Музею Визвольної Боротьби України». Ініціаторами створення МВБУ 
виступили українські емігранти в Чехословаччині, яка у міжвоєнний період була 
політичним центром еміграції. Саме в цій країні діяли українські вищі школи, на-
укові і культурні інституції та виходила численна українська преса. Уявлення про 
масштаби та широту представлених у Музеї експонатів дає книга його співробітни-
ка Симона Наріжного «Українська еміграція», що побачила світ 1942 р. в Празі.

Невдовзі після Другої світової війни документи і матеріали МВБУ під назвою 
«Празький архів» були перевезені в СРСР. Більшість музейної колекції опинилася 
в Україні і нині зберігається переважно у Центральному державному архіві ви-
щих органів влади та управління й Центральному державному архіві громадських 
об’єднань, частина – в Росії, зокрема в Державному архіві Російської Федерації. 
Для широкого загалу документи і матеріали МВБУ стали доступними лише на по-
чатку 1990-х рр. Історія «Празького архіву» знайшла висвітлення у монографіях 
[2, 15, 20, 26], збірниках матеріалів конференцій [27] та науковій періодиці [7, 12-
14, 21]. Поза увагою дослідників залишилося питання про зв’язки МВБУ з окре-
мими українськими регіонами й їх уродженцями, які опинилися в еміграції. Саме 
тому автор поставив собі за мету висвітлити питання взаємодії МВБУ з уродженця-
ми Сумщини крізь призму часопису «Вісти Музею Визвольної Боротьби України».

Ініціаторами заснування МВБУ були професори Українського вільного універ-
ситету (УВУ) в Празі, які у січні 1925 р. створили ініціативну комісію, що і за-
початкувала Товариство Музею визвольної боротьби України (ТМВБУ). 25 травня 
того ж року відбулися установчі збори (22 члени-фундатори), а 28 травня – перші 
загальні збори ТМВБУ. Як випливає з його статуту, головна мета Товариства – на-
укове вивчення всього, що стосувалося визвольної боротьби українського народу, 
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шляхом збирання, зберігання, опису всіх предметів і матеріалів, пов’язаних 
із цими завданнями, та створення можливості на їх основі наукової роботи 
[6, с. 3]. У міжвоєнний період ТМВБУ очолювали І. Горбачевський (з 1925 
р.), Степан Смаль-Стоцький (1935 р.), Андрій Яковлів (1938 р.). Директором 
Музею був Дмитро Антонович, а співробітником – Симон Наріжний.

У міжвоєнний період до керівного складу (управи) ТМВБУ належав уро-
дженець с. Самотоївка, нині Краснопільського р-ну Сумської обл., випус-
кник Петербурзького університету, юрист, колишній генеральний писар 
(державний секретар) УНР, завідувач канцелярії Міністерства закордонних 
справ Української Держави (гетьманат П. Скоропадського), викладач Укра-
їнського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова (УВПІ) Іван 
Мірний. З 1928 р. і до своєї смерті у 1937 р. він був членом ревізійної комісії 
Товариства. З початку створення ТМВБУ його членами були уродженець м. 
Ромни, біолог-бактеріолог, професор Українського вільного (в Празі) й Вар-
шавського університетів Петро Андрієвський, уродженець с. Самотоївка, 
нині Краснопільського р-ну, агроном-лісівник, автор першої книги з лісів-
ництва українською мовою, тимчасово виконуючий обов’язки народного мі-
ністра земельних справ, ректор Української господарської академії (УГА) в 
Подєбрадах та Українського технічно-господарського інституту в Празі Бо-
рис Іваницький та його земляк Іван Мірний [25, с. 3]. З архівних документів 
випливає, що членами Товариства були також агроном, дослідник посівів цу-
крового буряка в Лебединському, Охтирському і Сумському повітах, міністр 
закордонних справ УНР (1919), голова Надзвичайної дипломатичної місії 
УНР в Румунії, професор УГА в Подєбрадах Кость Мацієвич, військовий ко-
мендант м. Суми на початку та наприкінці 1918 р., представник військового 
міністра УНР на Балканах і в Туреччині Василь Филонович, уродженець м. 
Ромни, геодезист, професор УГА в Подєбрадах Леонід Грабина й уродженець 
м. Лебедин, фахівець у галузі торговельного і фінансового права, професор 
Варшавського й Українського вільного університетів Олексій Одарченко, 
уродженець м. Глухів, журналіст і дипломат, член Української Центральної 
Ради Євген Онацький [28, arch. 7-8; 29, arch. 172оb, 174оb; 30, arch. 347]. 

Найбільш інформативними рубриками часопису щодо уродженців Сум-
щини були рубрики про жертводавців. У рубриці «Виказ жертводавців до 
Музею Визвольної Боротьби України» (№№ 1-3) вказувалися не тільки назви 
установ, організацій, закладів та окремих осіб – жертводавців, але і назви 
та кількість самих подарунків. Так, до 1 серпня 1925 р. Союз українських 
журналістів і письменників, до складу якого на той час входив уродженець 
м. Білопілля, поет Олександр Олесь (Олександр Кандиба), подарувало Му-
зею фотокартки, дипломатичні та літературні матеріали (45 одиниць), Петро 
Андрієвський – старі скрипти (сценарії), епістолярій з Болгарії та Польщі 
(19) [3, с. 3], до 1 грудня того ж року П. Андрієвський – наукові матеріали 
та документи (4), уродженець Чернігівщини, випускник Сумського реаль-
ного училища, поручик Армії УНР Микола Мезенцев – фотокартки з табо-
рів інтернованих українських вояків у Польщі та інші документи (15), І. 
Мірний – дипломатичні документи і фотокартки, оскільки був скарбником 
української делегації на Паризьку мирну конференцію та речником Мініс-
терства фінансів УНР в Берліні (41 одиниця) [4, c. 3-4], до 30 червня 1930 р. 
Українська студія пластичного мистецтва в Празі, викладачем якої був уро-
дженець с. Базилівка, нині Конотопського р-ну, інженер, архітектор, член 
Української Центральної Ради, міністр шляхів сполучення УНР Сергій Тим-
ошенко – документи і матеріали, П. Андрієвський – матеріали особистого ар-
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хіву, український бандурист, перший публічний концерт якого відбувся 1911 р. 
в Охтирці, Василь Ємець – афіші та програми концертів, театральний художник 
Микола Кричевський (син Василя Кричевського від першого шлюбу з В. Марчен-
ко), життя якого було пов’язане з Лебединщиною – гравюри [5, c. 2-3].

Грошові пожертви емігрантів – уродженців та жителів Сумщини – відображені 
у рубриці «Пам’ятний список жертводавців (на Український Дім у Празі)» (№№ 
4-19). У 1935 р. МВБУ відзначив свій 10-літній ювілей. На сторінках «Вістей» була 
опублікована Золота Пам’ятна книга жертводавців-добродіїв, тобто тих, хто по-
жертвував на Музей одноразово чи порціями (ратами) не менше 25 американських 
доларів (а. д.) або 500 чеських корон (ч. к.). Серед них – Українська господарська 
академія в Подєбрадах на чолі із Б. Іваницьким (860 ч. к.) та Павло Скоропадський 
(Берлін), який мав земельні маєтності на Глухівщині і Шосткинщині й неоднора-
зово приїздив туди (1 тис. ч. к.) [10, c. 10]. До списку Пам’ятної книги жертводав-
ців-фундаторів Українського Дому в Празі включили тих, хто перерахував на його 
потреби одноразово або порціями не менше 10 а. д. або 200 ч. к. Серед них – уро-
дженець м. Кролевець, випускник Варшавського університету, директор Україн-
ської реформованої реальної гімназії у Ржевницях Іван Кобизький (Кобижський) 
та його дружина, лікар, доктор наук Олена Кобизька (395 ч. к.), П. Андрієвський 
(230 ч. к.) [22, c. 11]. 

У 1934 р. ректори УВУ в Празі І. Горбачевський, УГА в Подєбрадах Б. Іваниць-
кий та УВПІ ім. М. Драгоманова В. Сімович звернулися до української еміграції 
із закликом допомогти зібрати кошти на Українській Дім у чеській столиці. У 
ньому зазначалося, що МВБУ фактично став центральною музейною й архівною 
українською установою за кордоном. Він став «загально-національною установою 
завдяки праці самих українців і завдяки матеріяльній підтримці виключно укра-
їнських чинників» [24, c. 7-8].

За весь міжвоєнний період на потреби МВБУ й Українського дому перерахува-
ли свої кошти Іван й Олена Кобизькі (690 ч. к.), уродженець с. Базилівка, нині Ко-
нотопського р-ну, професор УВУ в Празі й УГА в Подєбрадах Володимир Тимошен-
ко (200 ч. к.), колишній голова Уряду УНР Борис Мартос на честь світлої пам’яті 
Івана Мірного (100 ч. к.), Василь і Вероніка Филоновичі (100 болгарських левів 
або 45 ч. к.), уродженець с. Сміле, нині Роменського р-ну, випускник УГА в По-
дєбрадах Микола Овсійко (20 ч. к.), Іван та Зінаїда Мірні (142 ч. к.), Зінаїда Мірна 
на честь світлої пам’яті Івана Мірного (100 ч. к.), Сергій Бородаєвський (35 ч. к.), 
Л. Грабина (40 ч. к.), родина Бориса Іваницького (75 ч. к.), К. Мацієвич (40 ч. к.), 
уродженець с. Гаврилівка, нині Роменського р-ну, випускник УГА в Подєбрадах, 
поет, економіст, доктор наук Микола Храпко (8 ч. к.), уродженець м. Лебедин, 
випускник Сумської Олександрівської чоловічої гімназії (1910), голова Україн-
ського гуртка і редактор двотижневика «На руїнах» в Єгипті, випускник УГА в 
Подєбрадах Григорій Пустовар (60 ч. к.), уродженець м. Глухів, старший осавул 
коменданта Сум (1918), випускник УГА в Подєбрадах Павло Макаренко (150 ч. 
к.), уродженець с. Хмелів, нині Роменського р-ну, випускник УГА в Подєбрадах, 
журналіст Сава Зеркаль (15 ч. к.), уродженець с. Сміле, нині Роменського р-ну, 
лектор УГА в Подєбрадах Григорій Денисенко (10 ч. к.), уродженець с. Хотінь, 
нині Сумського р-ну, випускник УГА в Подєбрадах, інженер-гідротехнік Василь 
Голик (20 ч. к.), уродженець м. Конотоп, нині Сумського р-ну, випускник УГА в 
Подєбрадах, інженер-гідротехнік Семен Черняхівський (5 ч. к.).

До справи грошової допомоги МВБУ й Українському Дому в Празі долучилися 
й уродженці Сумщини, які проживали в інших країнах Європи. Так, уродженець 
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с. Хоружівка, нині Недригайлівського р-ну, полковник Армії УНР, співро-
бітник розвідувального відділу Українського генерального штабу, начальник 
Української станиці в Калуші (Польща) Іван Литвиненко перерахував 9 зло-
тих, уродженець м. Глухів, підполковник Армії УНР Микола Янів (Польща) 
– 1 злотий, уродженець Роменщини, полковник Армії УНР, член правління 
Української громади в Болгарії, голова управи Українського товариства «Со-
кіл» в Софії Григорій Крупицький – 60 левів, уродженець Краснопілля, член 
правління філії Українського товариства «Просвіта» у м. Новий Сад (Югосла-
вія) Олекса Жаботинський – 10 динарів, Євген Онацький (Італія) – 27 лір [23].

Прізвища уродженців Сумщини зустрічаються й у матеріалах рубрики «З 
листів жертводавців». Так, у жовтні 1935 р. був опублікований уривок з лис-
та М. Овсійка про те, що він готовий пожертвувати на потреби МВБУ 100 ч. 
к. (ратами по 5 ч. к. щомісяця) й просить надіслати йому 19 підписних листів 
для збору пожертв [8, с. 15]. У грудні 1936 р. наведено уривок з листа Є. Она-
цького з вдячністю за включення його до складу членів-співробітників (член-
кореспондент) МВБУ та запевненнями робити «все можливе для збільшення 
колекцій і фондів Музею» [9, с. 4].

У 1935 р. була запроваджена рубрика «Новіші дари для Музею ВБУ», в 
якій йшлося про надходження до Музею нових експонатів. Так, у 1934-1935 
рр. М. Кричевський (Париж) передав власні акварельні роботи, син відомого 
українського історика Олександра Лазаревського Борис (Париж), який нео-
дноразово відвідував с. Гирявка (нині Шевченкове) на Конотопщині – свою 
неопубліковану працю «Спогади про А. Куїнджі, Т. Шевченка та А. Крижиць-
кого», І. Мірний (Прага) – свою книгу про УВПІ ім. М. Драгоманова в Празі, 
М. Овсійко (Подєбради) – архівні матеріали та книги, О. Одарченко (Прага) – 
збірку книг релігійного змісту, Є. Онацький (Рим) – закордонні часописи, які 
містили статті з україніки, В. Филонович (Прага) – книги з військової темати-
ки, українські видання в балканських країнах та Китаї [16, c. 11-12]. У квіт-
ні-вересні 1935 р. Олена Кобизька передала МВБУ 13 примірників часописів, 
Олександр Олесь – збірку поезій (Книга Х) [17, c. 12], з вересня 1935 р. по жов-
тень 1936 р. П. Андрієвський – фотокартку та відбиток з часопису, Б. Іваниць-
кий – 2 печатки лісового департаменту Міністерства земельних справ УНР, В. 
Филонович – 343 примірники книг, журналі, негативів, кліше та 13 пакун-
ків власного архіву в депозит до 1 січня 1960 р. [18, c. 10-13], з 1 листопада 
1936 р. до 1 жовтня 1937 р. П. Андрієвський – каталог видань, уродженець м. 
Охтирка, економіст, професор кількох російських вищих шкіл, УВУ в Празі 
та УГА в Подєбрадах Сергій Бородаєвський – 8 книг з кооперації, Л. Грабина 
– 5 авторських примірників книг, В. Ємець – 1 публікацію про його концерт, 
уродженець м. Суми, випускник місцевої Олександрівської чоловічої гімна-
зії, шевченкознавець Павло Зайцев –репродукції, фотографії з шевченкіани 
(4 позиції), Б. Іваницький – 2 авторських примірники книг, Є. Онацький – 6 
примірників зарубіжних видань, В. Тимошенко – 29 примірників друкованих 
видань та статистично-економічних таблиць, В. Филонович – 3 примірники 
періодичних видань, М. Храпко – різноманітні друковані видання та жалобні 
стрічки з похорон проф. І. Шереметинського [19, c. 4-6].

У лютому 1936 р. в Музеї було започатковано Шевченківський відділ. Серед 
його численних експонатів – відбиток графічно виконаного малюнка-портрета 
Т. Шевченка роботи уродженця с. Ворожба, нині Лебединського р-ну, україн-
ського художника, архітектора і графіка Василя Кричевського [1, c. 3].

На сторінках «Вістей» було вміщено портрет і некролог на смерть члена-
фундатора ТМВБУ Івана Мірного [11, с. 7].
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Отже, уродженці і колишні жителі Сумщини, які опинилися в еміграції, співп-
рацювали з Музеєм визвольної боротьби України в Празі. Про це свідчать матері-
али його друкованого органу «Вісти Музею Визвольної Боротьби України». Наші 
земляки не тільки матеріально підтримували цю загально-національну культурну 
установу, але і поповнювали її фонди різноманітними історичними та мистецьки-
ми експонатами. Дехто з них входив складу Товариства МВБУ, а І. Мірний – до 
його керівництва. Для подальшої розробки зазначеної у назві статті теми перспек-
тивними, на думку автора, є дослідження фонду «Український музей у Празі» На-
ціонального архіву Чеської Республіки та тогочасної емігрантської преси. 
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Л. С. Білоус

МУЗЕЙНІ СКАРБИ. З НАДХОДЖЕНЬ 1902–1927 РОКІВ

У статті йдеться про роки започаткування колекції Національного музею укра-
їнського народного декоративного мистецтва. Означено роль у цьому процесі ви-
значних діячів української культури, меценатів і шанувальників мистецтва. Роз-
глянуто окремі унікальні твори, які експонувалися на виставці «Музейні скарби. З 
надходжень 1902 – 1927 років».

Ключові слова: музей, колекція, виставка, твори декоративного мистецтва, 
пам’ятки.

Темі формування колекції Національного музею українського народного 
декоративного мистецтва було присвячено цілий ряд статей в альбомах і збір-
никах матеріалів наукових конференцій. 

Ця доповідь підготовлена за матеріалами виставки, організованої в 
музеї до 150-річчя від дня народження М.Ф. Біляшівського (1867–1926) 
та 140-річчя від дня народження Д.М. Щербаківського (1877–1927), яка 
відбулася в листопаді 2017 – лютому 2018 рр. [6]. Основну частину екс-
позиції виставки склали предмети, що надійшли до музейної колекції в 
період з 1902 по 1927 р. – час, в який працювали М.Ф. Біляшівський – 
перший директор музею, вчений в галузі археології, етнографії, музеєз-
навства, громадський діяч і Д.М. Щербаківський – етнограф, дослідник 
народного мистецтва, завідувач етнографічного та історичного відділів 
музею. Завдяки їхнім зусиллям та за сприяння передової громадськості 
міста в Києві постав перший загальнодоступний музей – Міський музей 
старожитностей і мистецтв1, від дня заснування якого у 1899 р. й бере свій 
початок колекція Національного музею українського народного декора-
тивного мистецтва [2, с. 6–16].

На початку 1905 р. у музеї розпочалася робота з підготовки виставки при-
кладного мистецтва та кустарних виробів. Для її організації утворили комі-
сію, до якої увійшли княгиня Н.Г. Яшвіль (голова комісії), О.П. Косач, В.Н. 
Ханенко, В.М. Бутович, князь Д.Л. Давидов, М.Ф. Біляшівський та інші (рис. 
1) [9, с. 4]. Комісія поставила завдання зібрати якомога більше самобутніх 
предметів народної творчості, які стали б зразками для розвитку кустарних 
промислів. З цією метою було здійснено експедиції по Київській, Подільській, 

1	 У	1904	р.	був	перейменований	у	Київський	художньо-промисловий	і	науковий	музей	імені	государя	
імператора	Миколи	Олександровича
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Полтавській, Волинській, Катеринослав-
ській, Чернігівській губерніях. Багато ре-
чей надійшло від приватних осіб.

Виставка відкрилася 19 лютого 1906 р. 
і отримала назву Першої південноруської 
кустарної виставки. Tкспонувалося 5000 
кустарних виробів та 6000 творів народного 
мистецтва [9, с. 9]. По закінченні виставки 
всі, за невеликим винятком, предмети уві-
йшли до етнографічного відділу музею.

1910 року обов’язки завідувача істо-
ричного та етнографічного відділів були покладені на Д.М. Щербаківського, який 
з того часу постійно працював у музеї. Він одразу активізував пошукову діяльність. 
За період 1911–1914 рр. ним було здійснено експедиції по всіх губерніях України.

У вирі подій 1918–1922 рр. М.Ф. Біляшівський і Д.М. Щербаківський вряту-
вали сотні цінних пам’яток народного мистецтва з приватних збірок, церков, з по-
кинутих маєтків. Усі вони стали надбанням музейної колекції.

М.Ф. Біляшівський мріяв створити не лише справді національний музей всієї 
України, а декілька національних музеїв: історичний, етнографічний, художній 
– «…як це слід для столичного міста» [3, с. 14–15]. Його мрія збулася лише в роки 
незалежної України.

1. Організатори Першої південно-руської 
кустарної виставки. Стоять (зліва направо): 
Д. Щербаківський, О. Косач, Рижов (?), 
О. Трипільська (?), К. Мощенко; сидять 
(зліва направо): В. Ханенко, В. Хвойка, М. 
Біляшівський, княгиня Н. Яшвіль. 1906 р.

2. Фрагмент експозиції виставки «Музейні 
скарби. З надходжень 1902 – 1927 років». 
НМУНДМ, листопад 2017 – лютий 2018 рр.

3. Фрагмент підризника. ХVІІІ ст., с. 
Сухорабівка, Хорольський пов., Полтавська 
губ. Полотно, шовкові нитки, гладь, ретязь. 
132х39

4. Покров на аналой. ХVІІІ ст. Спасо-
Преображенський Мгарський монастир, 
м. Лубни, Полтавська губ. Полотно, бісер; 
вишивка. 53х62
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На виставці, яка отримала назву «Музейні скарби. З надходжень 1902 – 
1927 років» демонструвалися пам’ятки з фондів музею, які надходили до ко-
лекції в період з 1902 по 1927 роки. Значна частина цих творів експонувалася 
вперше (рис. 2).

Були представлені предмети килимарства, ткацтва, вишивки, різьблення 
та розпису по дереву, кераміки, скла, фарфору та фаянсу.

Предмети літургійного призначення надходили до музею в період з 1904 
по 1925 р. з експедицій М. Біляшівського та Д. Щербаківського, від помі-
щиць О. Семиградової та О. Рахманової, графа О. Бобринського, родини Тар-
новських, від Комісії по влаштуванню кустарної виставки 1906 р. Це гапто-
вані шовковими, золотними та срібними нитками фрагменти богослужбового 
облачення ХVІІ – початку ХІХ ст.: нашивки на ризу, окрайки підризників, 
воздухи, покрівці тощо. 

Звичай прикрашати коштовними тканинами інтер’єри храмів та оздо-
блювати шитвом літургійний одяг поширився на території Київської Русі з 
прийняттям християнства. Особливого розвитку гаптування набуло у ХVІІ–
ХVІІІ ст. У високохудожніх творах цього часу простежуються риси загаль-
ноєвропейського стилю бароко з його живописністю, підвищеною декоратив-
ністю, вишуканістю форм і ліній малюнка. 

Гаптовані речі для Літургії виготовляли переважно чорниці у вишиваль-
них майстернях при жіночих монастирях. Навпроти Києво-Печерської лаври 
у ХVІІ ст. діяв Вознесенський Києво-Печерський жіночий монастир1, ігуме-
нею якого була Марія-Магдалина – мати гетьмана Івана Мазепи. За свідчен-
нями французького військового інженера та картографа Гійома Левасера де 
Боплана, який у цей час перебував на польській службі на території Укра-
їни, у монастирі шитвом і гаптуванням займалося близько 100 чорниць [4, 
с. 29]. Марія-Магдалина й сама була вправною вишивальницею і вважалася 
основоположницею складної техніки – золотного шитва сухозліткою (дуже 
тонкими пластинками золота, накрученими на тонку шовкову жовту або білу 
нитку). 

Надзвичайною живописністю, розмаїттям орнаментальних композицій 
позначена вишивка на окрайках підризників, виконана технікою гладі різ-
нокольоровими шовковими нитками (рис. 3). У зібранні музею близько 600 
таких творів гаптарського мистецтва. Підризник – це низ білого тунікопо-
дібного облачення священика, оздобленого багатою вишивкою. У декорі про-
стежуються впливи стилю бароко та мотиви орнаментики східного мистецтва 
(гранати, гвоздики, тюльпани). Представлені також хрещаті покрівці, зокре-
ма з сюжетом «Се Агнець» (символ Ісуса Христа, його хресної жертви), яки-
ми накривали чашу-потир для вина. Цікавою пам’яткою є покров на аналой, 
вишитий бісером (рис. 4). Походить він із Лубенського Мгарського Спасо-
Преображенського монастиря2. Мотив виноградної лози дуже поширений у 
творах сакрального мистецтва і є християнським символом Євхаристії.

З експедицій, здійснених Д. Щербаківським, надійшло 62 хрести. 9 з них 
зберігаються в музейній колекції. Серед них заслуговує на увагу хрест 1788 
р. із с. Рокитного Таращанського повіту Київської губернії [1, с. 307]. Хрест 
великого розміру (59х38,5), чотирикінцевий, виготовлений з кипарисового 
дерева (рис. 5). Тверда текстура деревини сприяла виконанню тонкої різьби з 
ретельною проробкою деталей, рис обличчя, драпірування одягу. Сам харак-

1	 Монастир	існував	з	ХVІ	ст.	до	1712	р.	Був	ліквідований	за	наказом	Петра	І.
2	 Заснований	у	1619	р.,	зруйнований	в	1919	р.,	коли	більшовики	розстріляли	ченців	на	чолі	з	ігуменом	

Амвросієм.	З	1993	р.	–	чоловічий	монастир.
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тер різьби свідчить про 
роботу професійного 
майстра, пов’язаного 
з європейською течі-

єю, на що вказують реалістичне моделювання фігур, 
технічно бездоганне відтворення сюжетів і ряд інших 
важливих чинників, наведених нижче.

На чільному боці перехрестя – традиційний сю-
жет «Розп’яття» з передстоячими на тлі єрусалим-

ських будівель з високими вежами і рядами вузьких видовжених готичних вікон. 
Фігура Ісуса Христа об’ємна, невеликого розміру, відлита з білого металу. Тіло 
розіп’ятого Христа зображено обвислим, а ступні ніг прибиті до хреста одним цвя-
хом, що є типовими ознаками західної мистецької традиції. Над ним – Бог Отець і 
Голуб (Дух святий). Біля підніжжя Голгофського хреста – постаті Марії та Іоанна 
Богослова (надмірно видовжені, вишукані, їхній одяг драпірований складками) на 
тлі єрусалимських будівель. На кінцях поперечини, в круглих клеймах – поясні 
зображення євангелістів Матфея та Луки зі своїми символами (янгол і бик). Зо-
браження євангелістів або їхніх символів на хресті є звичним як для грецької, так 
і для західної іконографічної традиції.

Під «Розп’яттям» – Анна та Іоаким, які тримають дві гілки, що з’єднуються 
угорі й завершуються квіткою лілії, у чаші якої вміщено поясне зображення Діви 
Марії з молитовно складеними руками та короною на голові. Лілія у християн-
ській символіці – символ Благовіщення і чистоти та непорочності Діви Марії. Зо-
браження Богородиці з короною також властиве для західної іконографії. Нижче, 
у рокайлевому картуші, вирізьблено текст: «року бжіа 1788 дня 8 мца сентябра 
совружица кртъ сеи до места рокітнои храму рождества пресвятыя богоматери до-
брохотніми дателями» [1, с. 307].

На зворотному боці: вгорі – Голуб (Дух святий), на перехресті – сцена «Хре-
щення». 

Ще дві цікаві пам’ятки – 8-кінцеві хрести, виготовлені в 1905 р. для освячення 
престолів в ім’я Михаїла – першого митрополита Київського та святителя Фла-
віана – патріарха Царгородського у вівтарях при настоятельських покоях Києво-
Печерської Свято-Успенської лаври (це приміщення колишньої Михайлівської та 
Благовіщенської церков, де нині й знаходиться музей).

Наступний розділ виставки був присвячений пам’яткам, пов’язаним із побутом 
заможних верств населення. Серед них золототкані шовкові пояси ХVІІІ ст., т. зв. 
«слуцькі», які були елементом багатого чоловічого костюма білоруської, поль-

5. Хрест. 1788 р., с. Рокитне, 
Таращанський пов., Київська 
губ. Дерево (кипарис), 
білий метал, різьблення, 
золочення. 59х38,5

6. Пояс. Друга пол. ХVІІІ ст. 
Слуцька мануфактура, м. 
Слуцьк, Білорусь. Шовк, 
золотна нитка; ручне 
ткацтво. 348х31,5
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ської та української шляхти. Ці пояси були важливою соціальною ознакою, 
їх носили магнати, козацька старшина й навіть заможні міщани (рис. 6). 

Назва походить від міста Слуцьк (Білорусь), де князь Михайло Казимир 
Радзивілл відкрив мануфактуру з виробництва шовкових поясів за східними 
зразками. Такі мануфактури отримали назву «персіарні». Найбільш відомою 
серед них була «персіарня» в Станіславі (нині м. Івано-Франківськ) у маєтку 
Потоцьких, де деякий час працював знаний майстер Ян Мажарський, і саме 
з ним ототожнюється виникнення такого художнього явища як «слуцький 
пояс».

За легендою, наприкінці 1757 року зі Стамбула таємно, в розібраному ста-
ні, було вивезено ткацький верстат та спеціальний коток для прокатування 
поясів.

На персіарні у Слуцьку виробляли понад 200 поясів на рік за ціною від 5 до 
50 дукатів кожний (на той час один дукат дорівнював трьом золотим рублям) 
[8, с. 164]. 

Ткали їх із тонких шовкових, золотих та срібних ниток. Пояс міг сягати 
в довжину 4,5 м, а в ширину 50 см. По краях прикрашали каймою та бахро-
мою. Всі сторони виробу – лицьові. Кожна з них була розділена на дві части-
ни. Найбільше цінували чотиристоронні пояси. Їх складали вдвоє або вчетве-
ро, а у своєрідній кишені, яка утворюється складками пояса, могли зберігати 
гроші або дрібні предмети. Білим боком його носили на весілля, червоним – у 
гості, сірим чи зеленим – на офіційні прийоми та повсякдень, а чорним – на 
похорон [8, с. 164]. На кожному майстри робили напис латиною «Me fecit 
Slucicae» – «Мене зробили у Слуцьку».

Слуцька фабрика працювала до 1844 р. На початку XIX ст. змінилися мод-
ні тенденції й потреба в таких поясах зникла. Фабрика переорієнтовується на 
тканини, що задовольняли запити церкви.

Більшість слуцьких поясів з музейної колекції належить до періоду 1778 
– 1807 рр. Декор на кінцях виробів зберігає, як правило, такі популярні мо-
тиви: два великі букети, обрамлені хвилястою лінією; квітуча гілка; букет у 
вазоні на серветці; а також орнаментальний мотив, що складається з овалу, 
обрамленого квітами та листям. У декорі з’являються квіти місцевої флори – 
волошки та незабудки [8, с. 164].

У публічному звіті Київського художньо-промислового і наукового музею 
імені государя імператора Миколи Олександровича за 1911 р. у розділі «Іс-
торичний відділ» є такі рядки: «Среди пожертвований выдающееся место за-
нимает коллекция золототканых поясов, принесенная в дар музею А. Н. Тере-
щенко в ознаменование посещения Музея Государем Императором» [10, с. 12].

У книзі історичного відділу за 1899 – 1924 рр. було знайдено записи з ін-
вентаризації поясів, які подарував О.Н. Терещенко. Колекція складалася з 
16 слуцьких золототканих поясів. З них 13 нині зберігаються у фондах му-
зею. Більшість поясів з колекції О.Н. Терещенка мають невелику червону 
сургучеву печатку з літерами А.Т. (особиста печатка власника) [8, с. 165].

Наступне значне надходження шовкових поясів до музею відбулось у 1924 
р. з колекції Оскара Гансена.

У музейній збірці є одноколірні шовкові пояси, які називали «козацькі». 
Серед них трапляються пояси зеленого, помаранчевого кольорів, але най-
численнішими є червоні. Це можна пояснити тим, що в 1763 р. гетьман Ки-
рило Розумовський зробив докладні приписи про одяг «виборних козаків»: 
«…каптан мав бути суконний, темно-синій, з червоними вилогами, підпере-
заний червоним поясом» [8, с. 165]. Пояси декоровані широкою золотною 
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тканою смугою. Поява їх у зібранні музею пов’язана з експедиційною діяльністю 
М.Ф. Біляшівського та Д.М. Щербаківського у 1911 – 1913 рр. по Полтавській та 
Київській губерніях.

У книзі «Історія запорозьких козаків» Д. І. Яворницький наводить спогади 
колишнього козака І.І. Розсолоди: «…Застегнет каптан пуговицами, завяжет по-
ясом, и готов. А пояса делались или из шали, или из турецкого и персидского шел-
ка, широкие и долгие… длины аршин десять или больше того, а ширины четверти 
полторы, а то и совсем две; концы на них золотились и серебрились, а к самым кра-
ям привязывались шелковые снурочки. Когда надо было козаку опоясаться, то он 
привяжет пояс снурком к гвоздю, да и качается кругом, так и намотает весь пояс на 
себя. Потом снурки завяжет или позади себя на спине, или на боку, а позолоченные 
концы оставит спереди, на животу, да так и ходит как истый лыцарь. Пояса были 
разных цветов: зеленые, красные, голубые, коричневые» [11, с. 206].

У колекції Національного музею українського народного декоративного мисте-
цтва зберігаються унікальні речі панського побуту, що виготовлялись у власних 
маєтках. Серед них вишивки, виконані в техніці білого шитва (побутова назва – 
«панське шитво») ХVІІІ – початку ХІХ ст. (рис. 7).

У другій половині ХVІІІ ст. в Україні з’являються поміщицькі майстерні, де 
жінки-кріпачки за смаками та уподобаннями їхніх власників оздоблювали вишив-
кою предмети панського побуту та одягу. Тут набула поширення вишивка білими 
тонкими бавовняними нитками технікою гладі по тонкій батистовій тканині. Нею 
прикрашали скатерті, серветки, чепці, пелерини, носові хустинки, деталі жіно-
чого вбрання (комірці, манжети, вставки до блуз, рукави). Орнамент складався з 
вибагливих квітів, завитків, букетів, перев’язаних стрічками.

Микола Біляшівський у 1909 р. звернувся до колег з пропозицією збирати до 
колекції й речі панського побуту, оздоблені вишивкою. Звернення знайшло під-
тримку і набуло практичного застосування. За короткий час заможні особи – влас-
ники великих маєтків – отримали від музею іменні листи із запрошенням взяти 
участь своїми пожертвами у формуванні музейної колекції. Окремо наголошува-
лося саме на речах, що вироблялися в маєтках за часів кріпосного права.

У 1909 р. такі речі дарували музею: родина панів Бутовичів. (с. Стави Київської 
губернії); нащадки князя Михайла Родіоновича Кантакузена, графа Сперанського 
(с. Велика Бурімка Полтавської губернії); нащадки українського козацько-стар-
шинського роду Гамаліїв (с. Малютинці Полтавської губернії); пані О.С. Рахмано-
ва (с. Білорічиця (колишня Вейсбахівка) Чернігівської губернії); родина панів Гу-
дим-Левковичів (с. Григорів Київської губернії); графиня Є.К. Браницька (с. Біла 
Церква Київської губернії); пані О.Г. Гебель (с. Євдокілля Чернігівської губернії 
(тепер Росія); пані І.А. Брунь (місце походження речей невідоме).

У колишніх панських маєтках виробництво різноманітних тканин перебувало 
на дуже високому рівні. Особлива увага приділялась якості льону та його обробці, 
для чого вирощували спеціальні сорти, які давали м’яке шовковисте волокно.

Мода на оздоблення вбрання білою вишивкою прийшла на терени колишньої 
Російської імперії з Голландії та Німеччини (тому таку вишивку ще називають 
«європейською»).

Кріпосні дівчата швидко навчалися початковим технікам білої вишивки. У 
старих учбових книгах друкувалися схеми виконання базових елементів: нане-
сення контуру малюнка, обшиття контуру та настилування (саме воно надавало 
майбутній вишивці рельєфного об’єму). Роботу цю виконували без жодного вузли-
ка нитками, товстішими ніж ті, які обирали для вишивки. Далі майстрині опано-
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вували техніку гладі косими та прямими 
стібками. Важливо було вміти виконува-
ти й такий основний елемент англійської 
білої гладі як «вічка». Вишивальниці обов’язково вивчали шість способів 
виконання листочків та стільки ж способів виконання горошку. Отримавши 
початкові знання, майстрині починали виконувати прості узори і, вже пра-
цюючи, освоювали нові, більш складні техніки. 

Обираючи орнаменти для вбрання, українське панство користувалось єв-
ропейськими книгами узорів, які слугували посібником для всіх бажаючих 
навчитися тонкому ремеслу. Саме тому в мистецтві білої вишивки не можна 
виявити національну ознаку. Вона набуває інтернаціонального характеру. 
Наочним підтвердженням цієї тези є портрети вельможних пані, написані 
відомими європейськими та російськими художниками. На них вбрання 
жінок декороване дуже модною в ті часи білою вишивкою, так званою «ан-
глійською гладдю». Її особливість – це велика кількість прорізних ажурних 
дірочок, з яких складалися різноманітні орнаментальні композиції. Вико-
нували дірочки фестонним швом. Ним облямовували краї рукавів, коміри, 
пелерини.

Високим рівнем володіння технікою «англійської гладі» славились і укра-
їнські майстрині. У цьому можна переконатися завдяки фрагментам виши-
вок, які зберігаються в музейній колекції і були представлені на виставці. 

За ініціативи М.Ф. Біляшівського з 1909 р. до колекції почали надходити 
вироби провідних фарфоро-фаянсових підприємств України. Це дало змогу 
організувати в 1924 р. першу виставку виробів Києво-Межигірської фаян-
сової фабрики – провідного в колишній Російській імперії фаянсового під-
приємства. Основною їхньою ознакою були риси стилю ампір (стиль імперії), 
який був завершальною фазою класицизму з його помпезністю та урочистіс-
тю (рис. 8). 

Експонувалися також декоративні вази, свічники тощо, виготовлені на 
Волокитинському фарфоровому заводі. Стиль друге рококо був визначаль-
ним у формах і декоруванні виробів цього підприємства (рис. 9).

7. Хустинка. Поч. ХІХ ст. Робота 
кріпосних. Батист, бавовняна нитка; 

біла гладь. 210х39
8. Супова ваза. 1830 р. Києво-

Межигірська фаянсова фабрика 
(1798–1877). Фаянс, полива; рельєф, 

друк. В – 43,1.
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Унікальним є скляний кубок 
князя Михайла Сервація Кори-

бута-Вишневецького (1731 р.)1, виконаний на гуті Налибоки (Мінська губернія)2. 
Він належить до нечисленних прикладів налибоцького скла першого періоду ді-
яльності гути. Його можна віднести до типу представницьких, подарункових, при-
значення яких було суто декоративним. Висота кубка з накривкою сягає 67 см. 
Для з’єднання основної частини (чаші) і ніжки було використано скляний гвинт. 
Таким чином, цей кубок належить до невеликої групи скляних виробів, де засто-
совано досить складну техніку гранованого гвинтового скла. За своєю архітектоні-
кою він вражає своєю монументальністю та статичністю (рис.10). 

Скло безбарвне, декор виконаний у техніці алмазного гранування і матового 
гравірування з симетрично побудованою композицією рисунка. Чаша оздоблена з 
однієї сторони зображенням дзеркального вензеля з літерами «MSK» (ініціалами 
Михайла Сервація Корибута) у медальйоні овальної форми з одноголовим орлом з 
одного боку і пальмовою гілкою з іншого, з протилежної сторони – герб Михайла 
Сервація Корибута-Вишневецького з гетьманськими булавами у бароковому кар-
туші на тлі горностаєвої мантії. У геральдиці права і ліва сторони щита визнача-
ються не з позиції людини, яка дивиться на щит, а з позиції людини, яка стоїть 
за щитом. Герб складається з двох частин: верхньої – меншого розміру, нижньої 
– більшого. У верхній, двочасній, знаходяться два герби: праворуч – герб литов-
ських князів («Погоня»); ліворуч – герб родини («Корибут»). Нижня частина щита 
п’ятичасна, з малим щитком посередині, на якому зображений вершник з мечем 
(герб литовських князів «Погоня»). У правій верхній – півмісяць кінцями дони-
зу, під ним шестикутна зірка, а над півмісяцем – хрест з перехрещеними кінцями 
(герб батька Костянтина ІІІ Янушевича Вишневецького, воєводи Брацлавського 
1	 Князь	 Михайло	 Сервацій	 Корибут	 Вишневецький	 (1680–1744)	 –	 державний	 і	 військовий	 діяч	 Великого	

князівства	Литовського,	польний	гетьман	литовський,	великий	канцлер	литовський.
2	 Відкрита	у	1722	р.	Анною	Радзивілл.	Проіснувала	до	1862	р.	Була	найвідомішою	в	Речі	Посполитій	скляною	

мануфактурою.

9. Ваза. Сер. ХІХ ст. Волокитинський фарфоровий завод 
(1839–1861), с. Волокитине, Чернігівська губ. (нині Сумська 
обл.). Фарфор, рельєф, надполив’яний розпис. В – 30,5
10. Кубок з накривкою князя Михайла Сервація Корибута-
Вишневецького. 1731 р., Налибоки, Білорусь. Скло, срібло; 
гранування, матове гравірування. В – 67
11. Фрагмент рушника. ХІХ ст. Центральна Україна 
(Орловська губ., Росія - ?). 210х39
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і Бєльського, герб «Корибут»). У лівій верхній частині зображена половина 
коня (герб матері Михайла Сервація, Анни Ходоровської – рідної племінни-
ці гетьмана Станіслава Яблоновського). У правій нижній частині шестикутна 
зірка, супроводжена знизу півмісяцем (герб батькової матері, Еуґенії Катар-
жини Тишкевич, герб «Леліва»). У лівій нижній частині п’ятиконечний хрест 
між двома півмісяцями з протиставленими кінцями (герб материної матері, 
Катаржини Яблоновської, герб «Прус ІІ») [7, с. 90].

Герб і вензель увінчують князівські корони. Стопа і накривка оздоблені рос-
линним орнаментом, який представляє собою гірлянду із квітів та листя.

Наступні два розділи виставки були присвячені пам’яткам, пов’язаним з 
народним побутом (вишиті рушники та жіночі сорочки, вироби з кераміки та 
дерева, килими). Надходили ці речі з експедицій М. Біляшівського, Д. Щер-
баківського, К. Мощенка, від В. Ханенко, графа О. Бобринського, поміщиці 
О. Рахманової, від О. Горбача, К. Чигирика, С. Гресса, О. Вержбицького, ро-
дини Бутовичів. Від Варвари Ханенко надійшли подільські жіночі сорочки 
ХІХ ст., оздоблені вишивкою. Вперше експонувалися простирадла з колекції 
О. Рахманової, краї яких декоровані вишивкою, яка має спільні риси з гапту-
ванням на окрайках підризників.

Цікавою пам’яткою є два фрагменти рушника ХІХ ст., в яких яскраво 
виявлена прадавня символіка, пов’язана з Деревом Життя (Деревом Роду 
Людського) (рис. 11). Стародавній міф про Світове дерево, як символ вічно-
го оновлення, відомий у багатьох народів світу, де говориться про функцію 
енергетичного інформаційного обміну між трьома світами: Небом, Землею і 
Потойбіччям. Розміщені навколо Дерева спіралі, кола, хрести є сонячними 
знаками. Смислове навантаження має й колір: червоний – життя, синій – 
небо і вода. Подібна орнаментика на рушниках виконувала оберегові функції. 

Ці фрагменти до музейної колекції надійшли від відомого українського 
художника І. Їжакевича, розписи якого прикрашають стіни Трапезної церк-
ви Києво-Печерської лаври. До нього вони перебували в самій Лаврі, куди 
могли потрапити як подарунки від паломників.

За стилістикою вишивка рушника дуже близька до вишивок Орловської 
губернії (т. зв. «орловський спис»). На початку ХVІІІ ст. значні території су-
часних Орловської, Курської, Брянської та Чернігівської областей входили 
до Київської губернії. У 1719 р. її було поділено на Білгородську, Севську, 
Орловську та Київську губернії [5]. Витоки такої орнаментики спостеріга-
ються і в золотній монастирській вишивці, і на рушниках Полтавщини та 
Київщини. 

Багато експонатів, показаних на виставці, повернені до життя завдяки зо-
лотим рукам реставраторів музею. 
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УДК [069.4/5:75](477) ″1925/1928″
Ірина Македон

ПОПОВНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ 
ЖИВОПИСНИМИ КАРТИНАМИ

З БЕРЛІНСЬКОЇ ВИСТАВКИ (1922) В ПЕРІОД 1925–1928 РОКИ

У статті висвітлюється питання поповнення колекцій українських державних му-
зеїв живописними творами, які експонувались на Першій російській художній виставці 
(1922–1923, Берлін-Амстердам) та були передані з московського Державного Музейного 
Фонду протягом 1925-1928 років. Зазначаються кількісний та якісний зміст передач, нові 
архівні джерела для ідентифікації втрачених робіт та актуалізації збережених художніх 
творів.

Ключові слова: українські державні художні музеї, Берлінська виставка, московський 
державний музейний фонд

Протягом 1925-1928 років колекції українських державних музеїв поповнюва-
лись художніми творами з Центрального сховища Державного музейного фонду 
Москви (далі ЦС ДМФ). Деякі з цих передач включали образотворчі роботи, які 
експонувались на Першій російській художній виставці російського мистецтва 
(1922-1923, Берлін-Амстердам) (далі Берлінська виставка).

Питання щодо кількісної та якісної сторони передач творів з Берлінської ви-
ставки до українських музейних зібрань у другій половині 1920-х років майже не 
досліджувалось, тому для розуміння цілісної картини потрібно дослідити архівні 
документи як українських, так і російських державних архівів, включаючи му-
зейні архіви. 

В кінці 1990-х та на початку 2000-х років досліджувались обставини органі-
зації радянською владою Берлінської виставки 1922-1923 рр., які з каталогу цієї 
виставки та актів передач художні твори зберігаються у державних музейних ко-
лекціях на пострадянському просторі, але українські музейні зібрання не розгля-
дались з цієї позиції. Тут треба зазначити праці дослідників Н.Автономової [4], 
І.Карасік [9], Є.Лук’янова [10] та А.Сараб’янова [11]. Серед сучасних досліджень 
варто відзначити праці В.Абрамова [1, 2], Ю.Литвинець [20], Л.Пчелкіной [3], в 
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яких подана історія перебування живописних робіт з Берлінської виставки 
в Одеському художньому музеї, Національному художньому музеї України 
(далі НХМУ), Державній Трет’яківській Галереї відповідно.

На меті стояло виявлення до яких українських музеїв передавались живо-
писні картини з Берлінської виставки через ЦС ДМФ та їх чисельність, іс-
торія перебування та місцезнаходження збережених робіт на підставі комп-
лексного опрацювання та аналізу архівних документів, які зберігаються 
у Центральному архіві вищих органів влади (ЦДАВО, Київ) (Фонд Р-166, 
Р-5116), Російському архіві літератури та мистецтва (РГАЛИ, Москва) (Фонд 
686), Державному архіві Харківської області (ДАХО, Харків) (Фонд Р-5029), 
Державному архіві Одеської області (ДАОО, Одеса) (Р-134) та музейних ар-
хівах України. Треба окремо зауважити, що графічні роботи з Берлінської 
виставки також були включені у деякі передачі, але в даній статті вони не 
будуть розглядатись.

15 жовтня 1922 року Перша російська художня виставка російського мис-
тецтва (Erste Russische Kunstausstellung) відкрилась в галереї Ван Дімена в 
Берліні, в 1923 році вона була відправлена в Голландію та експонувалась в 
міському музеї Амстердаму. Виставка включала твори 180 художників різ-
них об’єднань, таких як «Союз російських художників», «Бубновий валет», 
«УНОВИС» та інш., мала шалений успіх за кордоном [4, с. 142-143]. Було над-
руковано каталог виставки [21]. 

16 грудня 1924 р. згідно № Акту 349 Центральне сховище Державного 
музейного фонду отримало вісім запечатаних ящиків із 646 художніми робо-
тами (живописними та графічними) по списку (під деякими номерами було 
записано кілька творів) з Берлінської виставки. Деякі з них належали ко-
лишньому Музейному Бюро відділу образотворчого мистецтва НКО (Москва), 
Музею Живописної культури (Москва) та Музею Художньої Культури (МХК) 
(Ленінград) [18, с.358-360], інші належали художникам. Згодом більшість 
робіт була відправлена до різних радянських державних музеїв, включно 
українські державні музеї, або художникам-авторам [17, арк. 98-103зв.]. 

В інвентарних книгах ДМФ ці роботи позначалися в поле зібрання як 
«Акт 349. ИЗО. Дерутра», «Акт 349. ИЗО», « Акт 349. ИЗО. Дерутра. С Берл. 
выст.», в поле примітка – «була на Берлінській виставці 1922», а в актах пе-
редач – як «Берлинская выставка», «Дерутра» (назва радянсько-німецької 
транспортної компанії 1921-1934), «Ленинг. музей» (для робіт з МХК). На 
підрамниках картин ставилась печатка німецької митниці, а також печатка 
овальної форми ДМФ з інвентарним номером.

В період 1925-1928 роки колекції п’яти українських державних музеїв 
Дніпро, Києва, Одеси, Сум та Харкова поповнились образотворчими робота-
ми, які експонувались на Берлінській виставці через ЦС ДМФ. 

Якщо порівняти за кількістю таких живописних робіт, що надійшли з Бер-
лінською виставки у ЦФ ДМФ з подальшою передачею в українські музеї за 
період 1925-1928 роки, то Сумський округовий художньо-історичний музей 
(нині Сумський художній музей) (5 робіт) знаходився на другій позиції після 
Харківського художньо-історичного музею (нині Харківський художній му-
зей) (8 робіт), на третій – була Київська картинна галерея (нині Національ-
ний музей «Київська Картинна Галерея») (3 роботи), четверту позицію ділили 
між собою три музеї: Одеський народний художній музей (нині Одеський ху-
дожній музей) (1 робота), Катеринославський художній музей (нині Дніпро-
петровський художній музей) (1 робота), Всеукраїнський історичний музей 
ім.Т.Шевченка (нині НХМУ) (1 робота).
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Розглянемо деякі передачі докладніше. В 1925 році одним із перших музеїв, 
колекція якого поповнилася роботами з Берлінської виставки, став найбільший 
округовий музей в Україні – Сумський художньо-історичний музей. Отже Ника-
нор Харитонович Онацький (засновник та директор цього музею 1920-1937 рр.) 
називав музей «культурним Вогнищем всеукраїнського значення» [15, с.14]. Про-
те, отриманню картин передували складні переговори з Москвою. 27 травня 1925 
року завідуюча відділом по справах музеїв і охорони пам’яток мистецтва і старо-
вини НКО Н.І.Троцька видає дозвіл члену Сумського окружного виконавчого ко-
мітету А.П.Щербаку на огляд і відбір з ЦС ГМФ для Сумського музею картин, зо-
крема «з Берлінської виставки з тим, що по складанню списку таких предметів 
надати його на затвердження Відділу у Справах Музеїв Главнауки НКО» [18, арк. 
320]. Тільки майже через сім місяців, 18 грудня 1925 року, після складання спис-
ку [18, арк. 321] і отримання трьох дозвільних підписів на видачу робіт – від завід-
увача підвідділу обліку і охорони А.М.Ефроса від 14 грудня 1925 року і завідувача 
підвідділа провінційних музеїв М.Г.Машковцева від того ж числа, Н.І. Троцкої від 
15 грудня 1925 року – А.П.Щербак, згідно з Актом № 454 [18, арк.319], отримує 
з ЦС ГМФ дев’ятнадцять (19) творів живопису. П’ять робіт значаться як з Берлін-
ської виставки. В акті відсутні розміри робіт і техніка виконання, проте вписані 
інвентарні номери ЦС ДМФ. Інвентарна книга ДМФ дозволяє за інвентарними но-
мерами отримати такі додаткові відомості про них: 1. Пайн «Лампа». П., о. 70×49 
(ДМФ 6152) [19, арк.253]; 2. Розанова «Безпредметне». П., о. 89½×49 (ДМФ 6136) 
[19, арк.251]; 3. Іванов «Натюрморт». П., о. 53×42½ (ДМФ 6123) [19, арк. 250]; 
4. Стенберг «Цветоконструкція». 1920. П., о. 55×67 (ДМФ 6150) [19, арк. 252]; 5. 
Лапшін «Садок» П., о. 65×55 (ДМФ 6096) [19, арк. 248]. Відразу ж відзначимо, що 
серед інших зазначених в акті робіт дев’ять (9) творів були з московського Музею 
Живописної Культури (1919-1929), а п’ять (5) – з московських приватних зібрань. 
На даний момент із творів образотворчого мистецтва з цієї передачі нараховується 
у фондовій документації Сумського художнього музею лише три картини (назви з 
акту): А.Іоффе «На просторі» (Ж-155), В.Бялиницький-Біруля «Рання весна» (Ж-
181), Л.Туржанський «Ясний день» (Ж-172). Вони надійшли у ДМФ із П’ятого 
Пролетарського музею Рогожсько-Сімоновського району Москви [13, с. 348]. Те, 
що картини художників-авангардистів знаходились у стінах музею, вказує на 
наступні факти. Газета «Радянська Україна» (8 жовтня 1926 р.) відзначала, що 
Сумський музей окрім великої збірки О.В.Гансена мав «зразки нового малярства, 
переважно російського» [16, с. 3]. В своїй брошурі до 10-х років Жовтня «Сім ро-
ків існування Сумського музею» (1927) Н.Х.Онацький вказує на зріст кількості 
експонатів у 1926 році (629 шт.) по відношенню до 1925 року (363 шт.) майже у 
два рази й те, що «завдяки його [А.П.Щербака] посередництву музей одержав ко-
лекцію картин з Московського музейного фонду», а також що серед влаштованих 
музеєм великих та малих експозицій було проведено малу виставку «Ліві течії ма-
лярства» [15, с. 7, 10, 14].

В той же час, у Києві, колекція Київської картинної галереї (відкрилась 12 лис-
топада 1922 року) згідно Акту № 452 від 16 грудня 1925 року поповнюється сто 
двадцятьма трьома (123) художніми роботами з ЦС ДХМ, серед яких для трьох 
картин в полі «зібрання» вказано «Берлінська виставка». Це – Іванов «Натюр-
морт» (ДМФ 6122); Розанова «Безпредметне» (ДМФ 6133); Лєбєдєв «Чоловічий 
портрет» (ДМФ 6105) (Зазначу, що на полотні художник зобразив портрет жінки; 
далі вже в інших документах робота має назву «Жіночий портрет») [5, арк. 34-35]. 
В каталозі-путівнику, який був складений у 1927 році А.С.Дахновичем (директор 
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музею 1922-1928), зазначається, що у сьомій кімнаті музею «…кілька зразків 
малярства останнього часу, що дають самі-но натяки на сучасне малярство. 
[…] Картина Лєбєдєва – зразок т.зв. кубізму (у вузькому розумінні цього сло-
ва). […] У картині Іванова бачимо зовсім інший трохи чи не протилежний на-
прямок, що прагне до плоского трактування речи, спрощення форми, чистого 
кольору. […] Різкий відхід від реалізму та гра ліній площ та кольорів вияв-
ляється в творчості т.зв. супрематистів (карт. Розанової)» [8, арк. 57-58]. У 
1937 році всі три роботи були передані в Спецфонд (1937-1939) Державного 
українського музею (нині НХМУ), у 1956 році – переобліковані до V-ї катего-
рії (твори, що не представляють ніякого художнього і наукового інтересу), у 
1996 році – переобліковані до основного фонду НХМУ [20, с. 275, 285, 313]. 

В архіві Одеського художнього музею зберігся дублікат Акту № 854 від 11 
січня 1927 року [2, с. 63] (помилка – в інвентарній книзі ДМФ зазначено 1928 
рік) [19, с. 254] про передачу з ЦС ДМФ до Одеського народного художньо-
го музею (далі ОНХМ, нині Одеський художній музей) через Ц.С.Емського-
Могилєвського (директора музею 1924-1937) двадцяти дев’яти (29) творів. 
Під № 4 акту значиться робота В. Кандинського «Безпредметне» (ГМФ 6166) 
[2, с. 63]. В каталозі Берлінської виставки представлена її репродукція [21]. 
Необхідно відмітити, що одеська періодика 1927-1928 рр. освітлювала над-
ходження в ОНХМ з фондів Москви і Ленінграду. Так, газета «Вечерние 
известия» надрукувала статтю «Одесі в подарунок до Жовтня» (20 жовтня 
1928 року), де згадується: «Виділяється своєрідна колекція, що представляє 
групу засновників лівого мистецького спрямування в Росії, на чолі з Бурлю-
ком. Сюди входять роботи Попової, Кандинського, Сінезубова та ін.» [6]. В 
кінці 1928-го року в річницю святкування 11-річчя Жовтня в ОНХМ відкри-
лася велика виставка, близько 400 нових експонатів було розміщено в п’яти 
великих залах. В останньому залі експонувались картини художників, які 
представляли лівий напрямок в мистецтві, серед них – Бурлюк, Лентулов, 
Гончарова, Кандинський [7]. В архівному фонді ОХМ збереглося фото, на 
якому відтворено інтер’єр того самого жовтого залу, в якому експонувалися 
роботи, отримані з Москви, зокрема картини В.Кандинського. Зі зворотнього 
боку фотографії написано від руки: «Виставка подарунків, що їх одержано 
з музеїв Москви і Ленінграду». Згідно ідентифікації В.Абрамова (директора 
ОХМ 2012-2017 рр.) «… на фотографії на правій стороні стіни в центрі вго-
рі робота В. Кандинського <...> “Безпредметне”» [1, с. 198]. Через два роки, 
в квітні 1930-го року ця картина була передана на тимчасове розміщення з 
ОНХМ Одеському державному музею (нині Музей східного та західного мис-
тецтва, МВЗІ) та записана в інвентарну книгу останнього [2, с. 63-64] і ви-
ставлена в одному з його відділів, в Галереї нового мистецтва (Сабанєїв міст 
4). В Адресно-довідковій книзі Одеської області за 1935 рік повідомляється, 
що «Колекція музею має твори, що відбивають творчість крайніх формаліс-
тів (А.А.Екстер, Попової, Малевича, Кандинського та ін.)» [12, с. 98]. Зараз 
місцезнаходження цієї роботи В.Кандинського «Безпредметне» невідомо.

Таким чином, протягом 1925-1928 років виявлено шість (6) передач ху-
дожніх творів, серед яких налічувалось сімнадцять (17) живописних кар-
тин з Берлінської виставки, до п’яти українських музеїв з ДМФ. Три відо-
мі картини зараз знаходяться в колекції НХМУ. Фото втраченої картини 
В.Кандинського знаходиться в архіві ОХМ. Архівні документи діловодного 
характеру фонду ДМФ, зокрема акт передачі з Берлінської виставки, акти 
передач до музеїв та інвентарні книги ДМФ, що зберігаються в архіві РГАЛИ 
(Фонд 686) дозволяють ідентифікувати втрачені роботи з актів передач.
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Подальше вивчення архівних матеріалів буде сприяти визначенню та вивченню 
долі інших творів з Берлінської виставки.
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Додаток № 1 (на мові оригіналу).

27.05.1925 № 6785 К акту 454 (от руки)

В ЦЕНТРАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГОС. МУЗ. ФОНДА
Заведующему П.С.ВОСКРЕСЕНСКОМУ

Разрешается смотреть и отобрать тов. А. П. Щербаку для Сумского Музея картины 
(Акопов<ского> собр<ания> и с Берлинск<ой> выст<авки>) с тем, чтобы по составления 
списка таковых предметов представить его на утверждение отдела по Делам Музеев.

Заведующий Отделом по делам музеев: Н.Троцкая (подпись)
Секретарь ГНК: (подпись)

РГАЛИ. – Ф. 686. – Оп. 1. – Спр. 60. – Арк. 320
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Додаток № 2 (на мові оригіналу).
Акт № 454 (печать – ВЫДАНО)

18 декабря 1925 года составлен настоящий акт в том, что на основании 
разрешительных надписей Зав. Музеями Н.И. Троцкой от 15.12.с.г., Зав.П/О Учета 
и Охраны А. М. Эфроса от 14.12.1925г. и Зав. Музеями Н. Г. Машковцева от того же 
числа выданы из Центрального Хранилища Гос.Музейного Фонда (Садовая Черногря-
зевская д. № 6) Сумскому Музею через Завед. Означен. Музея т. Щербак нижеследу-
ющие предметы:

Отдел І (печать - ВЫДАНО)
1 Берлинск<ая> Выс<ставка> 6152 Пайн. Лампа. 
2 Берлинск<ая> Выс<ставка> 6136 Розанова. Беспредметное. 
3 Берлинск<ая> Выс<ставка> 6123 Иванов. Натюрморт. 
4 Берлинск<ая> Выс<ставка> 6150 Стенберг. 1920. Цветоконструкция. 
5 Берлинск<ая> Выс<ставка> 6096 Лапшин. Садик. 
6 Берлинск<ая> Выс<ставка>* 6693 Сагайдачный. Женщина. 
7 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6735 Щербиновский. Домик в лесу
8 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6301 Денисов. Хутор «Доброславка»
9 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6936 Петров. В саду.
10 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6266 Бом Григорьева М. На дворе.
11 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6707 Шевченко А. Беспредметное. 
12 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6708 Миллиоти. Портрет дамы в красном.
13 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6953 Карпов. Декоративное панно. 
14 Муз<ей> жив<описной> культ<уры> 6737 Харламов М. Московский бульвар.
15 Рог<ожско>-сим<оновский> м<узей> 8462 Яковлев В. Эскиз к карт<ине> 
   «Смерть Адониса»
16 Рог<ожско>-сим<оновский> м<узей> 8588 Йофф< е> А. 1912 На просторе.
17 Рог<ожско>-сим<оновский> м<узей> 8731 Туржанский. Ясный день. 
18 Рог<ожско>-сим<оновский> м<узей> 8730 Бялыницкий-Бируля. Ранняя весна.
19 Ленин<инская>.б-ка 8139 Френкель. Портрет девочки
   с куклой.

Итого девятнадцать предметов
Сдал: Завед.прием.вывоз.учет. подпись
Принял: Щербак (подпись)
Печать ЦХ ГМФ

РГАЛИ. - Ф. 686. – Оп. 1. – Спр. 60. – Арк. 319
*Помилково вписано в поле зібрання «Берлинская выставка», у попередньому списку 
з трьома дозвільними підписами зазначено «Музей Живописной Культуры». Також ця 
робота не вписана в Акт передачі художніх робіт з Берлінської виставки.

 

УДК 75.036.4(477)»19/20»

І. А. Павельчук

ІДЕЇ МОЛОДОЇ ПОЛЬЩІ В МИСТЕЦЬКІЙ ПРАКТИЦІ 
О. НОВАКІВСЬКОГО

У статті аналізуються живописні образи-алегорії О. Новаківського, створені га-
лицьким митцем під впливом художньої діяльності художників-новаторів «Молодої 
Польщі». Навчаючись в Краківській академії мистецтва упродовж 1892–1904-х ро-
ків, О. Новаківський засвоїв основоположні тенденції європейського модерну зламу 
XIX–XX століть: японізм, імпресіонізм та символізм, що стали підґрунтям його 
подальших постімпресіоністичних шукань. Засвоєний в Польщі мистецький досвід, 
О. Новаківський пристосував до актуальних потреб української культури. 

Ключові слова: молодопольське середовище, модерн, нове українське мистецтво 
XX століття.
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Постановка проблеми: дослідити шляхи інспірацій прогресивних тенденцій єв-
ропейського модерну на прикладі творчого становлення О. Новаківського.

Огляд попередніх напрацювань з дослідження проблеми. У публікації викорис-
товувалися видання авторитетного знавця львівської сецесії Ю. Бірюльова [1–2] та 
львівських мистецтвознавців: Л. Волошин [3] та Р. Гавалюк [5]. Важливе значення 
мали праці українського вченого В. Овсійчука [11] та польського історика мистецтв 
Т. Добровольського. Окремий джерелознавчий масив складають праці сучасних 
польських знавців молодопольського мистецтва та польського японізму Л. Коссов-
ського [15-16], А. Круль [17; 29], С. Криштович-Козакоської [18]. Для написання 
матеріалу авторка здійснила експедицію в Краків, де працювала в Архівах Акаде-
мії мистецтв імені Яна Матейка в Кракові (ASP) у липні 2019 року [19; 21; 25–28.]

Формулювання цілей. Дослідити та проаналізувати процес адаптації нового 
тематичного репертуару «Молодої Польщі» в творчій практиці О. Новаківського.

Виклад основного матеріалу дослідження. Увага О. Новаківського до символіч-
ного міфотворення, започаткована упродовж 1892 – 1904-х років під час навчання 
в КАМ, органічно розвинулася після повернення в Україну 1913 року. Мультивек-
торна тенденційність молодопольського мистецького середовища, у якому рефлек-
сії паризького японізму, імпресіонізму та символізму синтезувалися з місцевими 
ідеями хлопоманії, позначилася на творчому задумі роботи «Пробудження» [14, 
с. 195]. Серію образів на цю тему художник розробляв майже все творче життя 
упродовж 1899–1934-х років, збагачуючи зміст новими акцентами на черговому 
витку творчої еволюції: «Пробудження на тлі образів» (1910), «Пробудження. 
Наша штука» (1913), «Пробудження на тлі розп’яття» (1914), «Пробудження на 
тлі вівтаря» (1920-і), «Пробудження на тлі революції» (1929), «Пробудження на 
тлі підземелля. Варіант II» (1934). Типаж оголеної дівчинки-підлітка, яка про-
кидається після сну, самоочевидно демонструє, що ці асоціації започаткувалися 
у творчій свідомості О. Новаківського під враженням від картини В. Вейса «Япон-
ська дівчина» (1900) [14, с. 195].

Сучасне опрацювання матеріалів з архіву Академії образотворчих мистецтв 
імені Я. Матейка в Кракові показало, що упродовж трьох семестрів 1898 – 1899-х 
років О. Новаківський і В. Вейс працювали в майстерні Л. Вичулковського [26-27].

Напередодні знайомства з О. Новаківським, по закінченні другого курсу на-
вчання 1897 року [19, с. 425], В. Вейс поїхав до Парижа. Дослідниця творчості 
В. Вейса Рената Вейс повідомляє, що в Парижі художник відвідав виставку япон-
ських стародруків зі збірки Едмона де Ґонкура, що були виставлені на продаж у 
Готелі Друо [29, с. 39]. У літературних джерелах зазначено, щов період згаданої 
паризької подорожі студент В. Вейс придбав свої перші 20 стародруків. Вони ста-
ли початком майбутньої колекції із 69 гравюр, до яких входили праці: Кацукави 
Сюнсо, Кітаґави Утамаро, Утаґави Тойокуні, Утаґави Хіросіґе, Кейсая Ейсена, 
Утаґави Кунісади й Утаґави Кунійосі [15, с. 36]. 

Стрімке професійне ствердження В. Вейса відбувалося за сприятливих для мо-
лодого польського художника обставин. Одразу по завершенню навчання в КАМ 
його «Портрет батьків» (1899) виставили в австрійському павільйоні на Всесвітній 
виставці в Парижі (1900), де твір отримав схвальну рецензію в паризькій газеті 
«Temps» [29, с. 39]. Р. Вейс відзначає, що впродовж проведення універсальної ви-
ставки молодопольський В. Вейс відвідав: ретроспективну презентацію японсько-
го мистецтва від VII до XIII століття; павільйон Семюеля Зіґфріда Бінґа; виставку 
у залах École des Beaux-Arts, де виставляли на огляд 265 сувоїв-картин під назвою 
«какемоно» з колекції Артюра Гюка [29, с. 40]. 
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Своє захоплення японським мистецтвом В. Вейс відтворив одразу в Па-
рижі в «Автопортреті з масками» (1900), де він змалював себе з японськими 
масками в руках, розмістивши за спиною на стіні три новопридбані японські 
гравюри укійо-е [14, 195]. Закономірно, що образ юної дівчини в японському 
кімоно В. Вейс створив того самого 1900-го. Тема юності, пробудження сил 
природи до життя дала змогу піонерам модерну передати в алегоричний спо-
сіб перехід до нового життя, нової ери, прогресу, до незвіданого потенціалу 
майбутнього [14, 195]. 

Утім у світлі динамічних процесів становлення нового польського мис-
тецтва, які В. Вейс відчув на собі особисто, його бачення японської теми на-
було значення власної причетності до подій [14, 195]. Тогочасне захоплення 
молодопольських митців японізмом несподівано розкрило їм перспективи 
ствердження національного мистецтва, яке тоді історично переживало свою 
культурну весну: нове польське мистецтво наче прокидалося від багатовіково-
го історичного сну [14, 195]. Невипадково юну польську дівчинку-натурницю 
В. Вейс змальовує в інтер’єрі майстерні на тлі порожніх рам і підрамників, 
на яких картини ще не намальовані. Образ польської «японки» є алегорією 
нового мистецтва Молодої Польщі, яке так і назвали – «молодопольське» [14, 
195]. Тож сюжет, який мистецтвознавці традиційно розглядали в контексті 
занальноєвропейської моди на японізм, був для В. Вейса дуже особистим, на-
ціональним і мав пасіонарну мотивацію [14, 196]. 

Алегоричний задум В. Вейса самоочевидно розкривається саме в проєкці-
ях наступних творчих інспірацій О. Новаківського. Зміст вейсівської карти-
ни про «пробудження» національного мистецтва був добре відомий О. Нова-
ківському, що підтверджують назви його власних картин: «Пробудження на 
тлі образів» (1910), «Пробудження. Наша штука» (1913), у яких символічно 
зображено «пробудження» нового українського мистецтва. Тобто О. Новаків-
ський пристосував вейсівську ідею алегоричного уподібнення до аналогічних 
національних потреб України [14, 196].

За спогадами С. Гординського, учня О. Новаківського, тему «пробуджен-
ня» його вчитель почав розробляти 1899 року [10, с. 7]. Це повідомлення по-
вністю збігається з архівними відомостями про те, що В. Вейс та О. Новаків-
ський навчалися у Л. Вичулковського у 1898 – 1899-х роках, де вони могли 
бачити ескізи один одного та обмінюватися творчими задумами й планами 
[13, с. 75]. Позаяк картина В. Вейса була створена 1900 року, на десять років 
раніше, ніж аналогічний задум утілив О. Новаківський, можна стверджу-
вати, що алегорична ідея про «пробудження» національного українського 
мистецтва актуалізувалася у творчості О. Новаківського в безпосередньому 
контакті з В. Вейсом або під впливом його прогресивних поглядів. Польські 
вчені довели, що В. Вейс був пристрасним прибічником японізму, увійшов-
ши до історії світової та польської культури як «краківський японець» [29, 
с. 210], тобто як представник нової генерації польських (молодопольських) 
митців, які стали адептами паризького ар нуво на теренах Польщі й започат-
кували польський модерн.

Обставини кар’єрного зростання О. Новаківського були цілковито інши-
ми. Перебиваючись у польському селі Могила, він не мав фінансової змоги 
виїхати до Парижа й сформувати власні враження від новомодних європей-
ських трендів. Український митець отримував актуальну професійну ін-
формацію, ознайомлюючись з картинами, поглядами та смаками польських 
наставників і студентів [526, 197]. Спілкування з В. Вейсом, який добре роз-
бирався в прогресивних тенденціях тогочасного артринку, помітно вплинуло 
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на формування О. Новаківського як митця. Наприклад, у польських досліджен-
нях зазначено, що В. Вейс перебував під впливом експресивної харизматичності 
Е. Мунка [16, с. 32–38]. Цей факт творчої біографії В. Вейса дає змогу зрозуміти, 
на якому етапі творчого дозрівання в О. Новаківського вперше виник інтерес до єв-
ропейського експресіонізму, що потім поглиблювався в його живописній практиці 
аж до останніх років життя [14, 198].

Цікавою є історія головної героїні «Пробудження». Д. Горняткевич у мемуарах 
згадує, що, навчаючись у Кракові, О. Новаківський періодично виїжджав на етюди 
до села Могила, де познайомився з місцевою польською дівчиною Анною-Марією 
Пальмовською, яка позувала для всіх варіантів «Пробудження», а пізніше стала 
його дружиною [7, с. 10–15]. Про знайомство О. Новаківського з майбутньою мо-
деллю згадано в повісті-есе Івана Голубовського «Розмахом могутніх крил» (1912) 
[6, с. 50–51, 62]. 

У першому варіанті «Пробудження на тлі образів» (1910) Анна-Марія змальо-
вана приблизно у віці десяти років [4]. Тендітну фігурку Анни-Марії подано вели-
ким планом у центрі вертикальної композиції. Маленьке селянське дівчатко в бі-
лосніжній домотканій сорочці ще не прокинулося від сну й тре заплющені оченята 
кулачками. Худенька фігурка дівчинки, прихована за об’ємним «куполом» льня-
ної сорочини, нагадує маленьке каченя. Такі асоціації невимушено виникають у 
зв’язку зі специфічною поставою дівчачої фігурки: ноги Анни-Марії змальовано 
в профіль, як у єгиптян, а її корпус і голівка розвернуті в три чверті праворуч. 
При цьому ручки дівчинки зігнуті в ліктях і підняті догори, чим нагадують рух 
крил. «Японcьку дівчину» В. Вейса представлено в такому самому ракурсі, але її 
фігуру розвернуто зліва направо. При зіставленні двох портретів поряд виникає 
враження, наче портретовані з двох різних картин дивляться одна на одну просто 
в дзеркало. Дівчинка В. Вейса стоїть у майстерні художника на тлі порожніх рам 
і великих ненатягнутих підрамників, що створюють за її спиною конструкцію з 
дерев’яною хрестовиною [13, с. 77]. 

В інтерпретації В. Вейса немає жодних натяків на хрест або святі образи, по-
заяк у його задумі рами слугують алегорією краківського мистецького середови-
ща. Натомість О. Новаківський перетлумачив хрестовину підрамників В. Вейса в 
сакрально-символічному ракурсі. Анна-Марія стоїть на тлі ікон, котрі за її спи-
ною алегорично продукують символ Святого Хреста. Починаючись над головою 
дівчинки, Святий Хрест умоглядно додумується завдяки видовженій вертикалі 
дівочих ніжок унизу композиції [13, с. 77; 14, с. 198]. Отже, дівоча фігурка на тлі 
Святого Хреста виступає алегорією Ангела-Спасителя. Тож у першому варіанті об-
разу «Пробудження» започатковується творчий намір об’єднати земну природу ді-
вчинки з неземною в подобі живого янголятка [13, с. 77; 14, с. 198].

У другому варіанті «Пробудження. Нашаштука» (1913) цей художній задум 
О.Новаківського стає очевиднішим. Анна-Марія стоїть на підвіконні в тій самій позі 
на тлі зачиненого аркоподібного вікна. Його видовжені скляні вікна розмальовані 
сніжними візерунками інею [13, с. 77; 14, с. 198]. Дерев’яні віконні рами за спи-
ною дівчинки слугують тією самою конструктивною хрестовиною, що замикається 
знизу її стрункими ніжками, як і в попередньому варіанті. Тринадцятирічне дівча 
змальовано оголеним, без сорочки. Цей факт її дещо пригнічував, що можна влови-
ти з ніякового вигляду обличчя та сором’язливо потуплених додолу очей [13, с. 78]. 
Позбавляючи дівчинку зовнішньої привабливості та будь-яких натяків на сексуаль-
ність, О. Новаківський підкреслив, що вона прекрасна внутрішньою душевною чи-
стотою, як гірський струмочок джерельної води [13, с. 78].
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У варіанті 1913 року О. Новаківський більш розкріпачений у відчутті 
кольорів. Ультрамарин синій, біло-рожева та вохра натуральна, якими об-
межено колорит портрета, створюють враження легкості й елегантності, а в 
асоціативно-символічному сприйнятті пов’язані з барвами неба. Високі ві-
конні рами, розмальовані білосніжними візерунками інею, асоціюються з 
великими білими крилами птаха, арабески ж сніжних візерунків нагадують 
пухнасте пір’я [13, с. 78]. Дівчинка-підліток уже інтерпретується не як не-
зграбне каченя, а як алегоричний образ білого лебедя перед злетом. Аркопо-
дібна форма вікна обрамляє згори голову дівчинки, наче небесне склепіння. 
У поетичній недомовленості створеного образу народжується міф сучасного 
українського мистецтва [14, с. 199].

При створенні двох варіантів «Пробудження» О. Новаківський застосував 
такі самі образотворчі засоби, як і В. Вейс у портреті «Японська дівчина»: ін-
спірація жанру бідзин-ґа; глобалізація художнього образу до стану узагаль-
неної метафори; метод асоціативно-алегоричних зіставлень; порожнє тло, що 
дало змогу зосередитися на образі героїні; неакадемічна манера площинно-
декоративного живопису; мінімалістична палітра з використанням локаль-
них барв; чіткий силует жіночої фігури; графічні обриси навколо живопис-
них площин [14, с. 199]. Як відзначають польські науковці, такі формальні 
засоби візуалізації були інспіровані в молодопольсьське мистецтво під вра-
женням від японських стародруків укійо-е [15, с. 36, 67; 17, с. 11–15].

Третій варіант «Пробудження на тлі розп’яття» (1914) був створений після 
переїзду О. Новаківського з родиною до Львова. У центрі вертикальної ком-
позиції на невеличкому подіумі стоїть Анна-Марія, яка подорослішала й пе-
ретворилася на тендітну дівчину, майже таку, яку змалював В. Вейс на сво-
їй картині [14, с. 199]. Утім образ дівчини-алегорії В. Вейса більше нічим не 
нагадує художньої метафори О. Новаківського, тому що зміст його картини 
повністю переорієнтувався в русло символізму [14, с. 199]. За спиною Анни-
Марії розташована театральна декорація з великими білими крилами, що роз-
починаються над її головою та охоплюють тендітну фігуру до ніг, так само, як 
й алегоричні червоні «крила» кімоно, що з двох сторін огортають фігурку ді-
вчинки-алегорії Молодої Польщі В. Вейса [13, с.79; 14, с. 200].

У цьому варіанті О. Новаківського інтерпретація іміджу дівчинки набу-
ває самоочевидних символічних інтонацій. Тож інсценований образ Анге-
ла-Спасителя рівночасно адресує до символічних образів Я. Мальчевського 
[13, с.79; 14, с. 200]. Як зазначає Т. Добровольський, необмежена фантазія 
польського символіста остаточно ліквідувала відстань між прозаїчним і не-
ймовірним: «На польських дорогах Я. Мальчевський бачив крилатих анге-
лів, сільських хлопчаків і гусей. 

Із селянськими дітьми товаришували фавни, німфи та химери, котрі на тлі 
польського краєвиду сприймалися так само натурально, як і панські маєтки, 
хліви й колодязі, переліски, стежинки та кучеряві верби» [8, с. 136]. 

У монографії «Олекса Новаківський» (1998) В. Овсійчук висловив гіпо-
тезу, що О. Новаківський задумав тему «пробудження» під враженням від 
творчості Я. Мальчевського [11, с. 105]. У світлі нововідкритих фактів стало 
зрозумілим, що на початковому етапі творчий задум О. Новаківського форму-
вався в контексті прямого знайомства з польським студентом-одногрупником 
В. Вейсом [13, с.79]. У 1990-ті роки проблему краківського японізму польські 
вчені ще тільки почали розробляти. Ті матеріали, документи та картини, що 
увійшли в міжнародний науковий арсенал у 2000-ті, ще не були оприлюднені 
у 1990-ті. Згадані образи О. Новаківського раніше ніколи не розглядалися як 
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резонансне явище краківського японізму. Тому самоочевидний зв’язок між вейсів-
ською алегорією пробудження Молодої Польщі та задумом О. Новаківського про 
пробудження українського мистецтва не був таким очевидним, як сьогодні [22–23]. 
Щодо очевидних рефлексій із символічними янголами Я. Мальчевського, то вна-
слідок синтезу мистецтв вони органічно напластувалися на попередні враження від 
вейсівської ідеї «пробудження» національної культури [13, с. 80]. 

У символізмі Я. Мальчевського, що стверджувався в патріотичній атмосфері 
краківської хлопоманії, абсорбувалися «дві світоглядні антиномії – світ фантас-
тичних істот і селянсько-побутовий романтизм» [8, с. 136]. У цьому сенсі художня 
метафора О. Новаківського народжується в альтернативному руслі, позаяк в інтер-
претаціях митця світ «неземний» і «земний» не прирівнюються, а об’єднуються в 
одній подобі жінки-янгола. У третьому варіанті «Пробудження на тлі розп’яття» 
(1914), під враженням від творчості В. Вейса і Я. Мальчевського, у практиці О. 
Новаківського синтезувалися принципи краківського японізму, символізму та 
хлопоманії. Прогресивні погляди польських художників-пасіонаріїв послугували 
світоглядним підґрунтям для формування національно-патріотичних задумів О. 
Новаківського 1913–1930-х років [14, с. 201].

У пошуках витоків національної української традиції метафорична тема пробу-
дження стала каталізатором творчої та громадянської свідомості О. Новаківського. 
У цій темі накопичилися його зрілі погляди про невловимий процес метаморфоз: 
пробудження нового життя, формування національної свідомості, актуалізація 
відчуття культурної унікальності, незалежності. Широкий асоціативний діапазон 
інтерпретацій теми «пробудження» О. Новаківський усвідомлював як складник 
більш глобальної ідеї всього життя – теми України, що залишилася наскрізним 
лейтмотивом творчості митця. Проблема пошуків нового українського стилю та 
національних героїв актуалізувалася 1913 року після переїзду О. Новаківського 
до Львова, де його нещодавні спогади про «японізований» молодопольський мо-
дерн синтезувалися з новими враженнями від львівської сецесії [14, с. 202]. 

Етнографічна природа японізму, що відкрилася О. Новаківському в молодо-
польському мистецькому середовищі, розкрила йому практичні резерви власного 
народного мистецтва [12, с. 30–32]. Оновлене творче бачення продуктивно реалі-
зувалося в серії декоративно-монументальних панно О. Новаківського, створених 
для Львівського музичного інституту імені М. В. Лисенка, будівництво якого ви-
світлювала тогочасна галицька преса [20, с. 5; 24, с. 4]. Проєкт споруди замовив 
В. Шухевич в архітектурному бюро І. Левінського, і його реалізував упродовж 
1912–1913-х років у стилі раціональної сецесії архітектор Є. Червінськийу співп-
раці з О. Лушпинським, Л. Левінським та Т. Обмінським [5]. У період 1914–1915-х 
років, паралельно з О. Новаківським, М. Сосенко виконував поліхромні розписи 
Малого та Великого концертних залів [2, с. 110]. 

Упродовж шести років О. Новаківський розробив чотири овалоподібні панно, у 
яких акумулювалися його міфопоетичні уявлення про те, яким має бути сучасний 
український стиль XX століття. Усі сюжети об’єднані спільним тематично-ком-
позиційним задумом, у центрі якого – образ жінки-матері. Кожен сюжет алего-
рично уподібнений окремому явищу національної культури: «Виховання» (1914), 
«Мистецтво» (1915), «Наука» (1916), «Музика» (1919 – 1920). У більш глобально-
му сенсі образ кожної жінки символізує матір-Батьківщину, яка виховує, навчає 
й боронить своїх дітей, тобто свій народ. Як можна переконатися, О. Новаківський 
усвідомлював нерозривний зв’язок нового українського мистецтва з народними 
традиціями та фольклором [14, с. 203]. 
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Синтетичним базисом для творчих шукань митця стала народна тематика, 
сприйнята в краківському мистецькому середовищі через камертон молодо-
польської хлопоманії [14, с. 204]. На місцевому українському ґрунті спогади 
про польський модерн синтезувалися з естетикою львівської сецесії, пере-
осмислені до масштабу позачасових символічних метафор [14, с. 204]. Вра-
ження О. Новаківського про етнографічну неповторність української культу-
ри відтворено через синтез загальноєвропейських символічних ідей модерну 
з традиціями ужиткового народного мистецтва України [14, с. 204]. Асоці-
ативно-символічні меседжі візуалізовано завдяки самобутнім особливостям 
народних строїв, у які одягнені герої панно [14, с. 204]. Роксолана Гавалюк 
уточнює, що в кожному окремому панно О. Новаківський передав неповтор-
ний колорит народних традицій Полтавщини, Гуцульщини, Яворівщини та 
Городенщини [5].

Овальний формат новостворених композицій виявився органічним для ар-
хітектурних фасадів ЛМІ з овальними сецесійними вікнами. «Пошуки львів-
ських художників у сфері взаємодії мистецтв характеризувались свідомим 
прагненням ансамблевості», – стверджує Ю. Бірюльов [2, с. 113]. Алегорич-
ні інтерпретації сучасних жінок-богинь у центрі декоративної колоподібної 
рами набули популярності завдяки вишуканим кольоровим літографіям А. 
Мухи, що прикрашали палітурки фешенебельних паризьких видань [14, с. 
204]. У творчість А. Мухи згадана іконографія жінки в колі перейшла з модної 
японської гравюри. Зокрема, у творчості Кітаґави Утамаро прикладом може 
бути його гравюра «Без назви» (бл. 1798) із зібрання Музею мистецтва Ме-
трополітен у Нью-Йорку [14, с. 204]. Широковідомі рекламні образи А. Мухи 
впливали на формування загальноєвропейських смаків і в цьому сенсі могли 
підсвідомо спонукати О. Новаківського на розробку власного українського 
«бренду» відповідно до тогочасних міжнародних стандартів [14, с. 204]. 

Використана О. Новаківським концепція алегоричного уподібнення була 
невід’ємним субфактором сецесійної програми. На практиці цей засіб сеце-
сійного міфотворення художник міг неодноразово бачити у творчості молодо-
польських митців [14, с. 204]. Наприклад, на засадах алегорично-тематичної 
репрезентації Я. Мальчевський створив символічний триптих «Право», «Бать-
ківщина», «Мистецтво» (1903) [14, с. 204]. Це відбулося в той період, коли О. 
Новаківський навчався на останньому семестрі 1903–1904-х років у КАМ [28]. 
У художньому задумі чотирьох панно «Виховання», «Мистецтво», «Наука» та 
«Музика» художник використав той самий принцип алегоричної прогресії, як 
і Я. Мальчевський у своєму триптиху [14, с. 204]. 

Переосмислений О. Новаківським досвід Я. Мальчевського був реалізова-
ний іншими візуальними засобами – за допомогою декоративно-площинної 
стилізації, що було типовим явищем для тогочасного галицького живопису 
[14, с. 204]. «Формування синтетичного образу відбувалося найчастіше на 
основі уніфікації компонентів синтезу завдяки засаді стилізації», – ствер-
джує Ю. Бірюльов [2, с. 113]. Варто згадати, що в практиці Я. Мальчевсько-
го був аналогічний овальний портрет українки в національному строї, який 
так і називався «Українка» (бл. 1891) [14, с. 204]. Тож презентація жіночого 
портрета у форматі овального погруддя з типажем прекрасної українки в на-
ціональному строї була поширена в середовищі краківських студентів і викла-
дачів Школи образотворчих мистецтв [14, с. 204]. 

Під впливом патріотичних настроїв в краківському колі молодопольських 
новаторів інспірації жанру бідзин-ґа глобалізувалися в художню тему жін-
ки-матері та матері-Вітчизни [14, с. 204]. Синтезувавшись із принципами 
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площинно-декоративної стилізації укійо-е та з віденською сецесійною програмою 
алегоричних натяків, патріотичні ідеї молодопольських митців втілилися в знако-
ві символи: Я. Мальчевського «Вітчизна» (1903), С. Виспянського «Материнство» 
(1905), К. Сіхульського «Мадонна» (1914). Закономірно, що прогресивні ідеї Мо-
лодої Польщі, переосмисленні на підґрунті укійо-е, стали органічним підґрунтям 
для самостійних розробок О. Новаківського [14, с. 205]. У своїй інтерпретації О. 
Новаківський об’єднав патріотичні ідеї хлопоманії, утілені через бачення Я. Маль-
чевського з композиційною презентацією жінки в колі (овалі), що стала модною в 
іконографії модерну завдяки рекламним образам А. Мухи [14, с. 205]. 

Згориовальної композиціїО. Новаківського постає образ матері, яка схиляється 
наддітьми й наставляє їх на майбутній життєвий шлях [14, с. 205]. У пошуках но-
вого українського стилю О. Новаківський одягнув своїх героїв в українські строї та 
оздобив композиції тематично-етнічними фетишами подібно до того, як це робили 
у своїх картинах краківські новатори [14, с. 205]. Фігури О. Новаківського заком-
поновані у формі гостроверхого трикутника: голова матері замикає його згори, а 
голови дітей відповідно слугують вершинами правого і лівого кутів [14, с. 205]. На 
підставі трикутної формально-геометричної домінанти розроблені композиції Я. 
Мальчевського «Вітчизна» та К. Сіхульського «Гуцульська Мадонна». При цьо-
му не варто забувати, що трикутноподібна композиція домінувала в портретному 
жанрі бідзин-ґа [14, с. 205].

Масштабно-фрагментарний принцип презентації людських фігур на живопис-
них панно О. Новаківського дає змогу сконцентрувати увагу глядача безпосеред-
ньо на виразі їхніх облич, у яких відбивається душевний стан героїв [14, с. 205]. 
Емоційно-настроєвий взаємозв’язок портретованих між собою й тематично-визна-
ченим середовищем О. Новаківський передає поєднанням стилізованих постатей з 
ритмами декоративного сецесійного орнаменту [14, с. 205]. При цьому контраст-
не й насичене гаптування на народних українських строях перетворює силуети в 
декоративно-конструктивні «пазли» загальної орнаментальної композиції [14, с. 
205]. На думку Ю. Бірюльова, цей новий синтезований принцип образотворення 
адаптувався на теренах Галичини завдяки плакатам А. Мухи й О. Бердслі, поши-
рившись у полінаціональному колі місцевих художників через декоративно-мону-
ментальні проєкти С. Виспянського, К. Сіхульського та Ю. Мегоффера, розписи 
М. Сосенка, вітражі М. Ольшевського, емалі О. Кульчицької, ілюстрації Т. Тер-
лецького, Е. Лілієна й І. Крушельницького [2, с. 16–33, 113, 116].

Висновки з дослідження. 1914 року спомини О. Новаківського про естетику 
польського модерну синтезувалися з його свіжими враженнями від львівської 
сецесії, що була історично пов’язана з динамічною природою бароко. «У творах 
львівського сецесіону 1900–1914-х років можна виявити безліч бароково-рокайль-
них “спогадів” і паралелей. […] Зв’язок сецесіону й бароко базувався на принципі 
стилізації. У цьому сенсі бароко було таким самим джерелом ар нуво, як і япо-
нізм», – підкреслює авторитетний знавець львівської сецесії Ю. Бірюльов [1, с. 
150–151]. Тому для О. Новаківського перехід від японізованого краківського сим-
волізму до львівської сецесії виявився простим та органічним. При цьому ново-
утворені символічні архетипи українців набули неповторних рис місцевого націо-
нального темпераменту, якого не було ні в Кракові, ні у Відні, ні в Парижі. 

На підставі декоративно-площинної стилізації фігур і злагоджено-ритмізо-
ваного орнаменту побудовано композиції всіх чотирьох панно О. Новаківського 
1914–1920-х років. Завдяки плину експресивно-вигнутих ліній, перетіканню кри-
волінійних форм, динамічному руху дугоподібних візерунків створюється цілісне 
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враження про міфопоетичний контекст сюжету, що формує уявлення глядача 
про специфіку тематичного середовища. Природу кожного явища втілено че-
рез символічні фетиші або специфічні дії, що алегорично розкривають зміст: 

а) у панно «Виховання» змістовий натяк здійснюється через жест обіймів; 
б) у панно «Народне мистецтво» символічний підтекст передається через 

зображення творчого процесу малювання; 
в) про зміст панно «Наука» натякають глобус і книжка в руках дітей; 
г) уявлення про українську мелодію відтворено через змалювання героїв у 

процесі співу колядкової пісні в панно «Музика». 
У своїх панно О. Новаківський органічно синтезував інтонації народної 

обрядово-тематичної презентації з хроматичними наголосами декоратив-
но-площинної композицій. В. Овсійчук зазначає, що святкову обрядовість і 
фольклоризм О. Новаківський сприйняв із сюжетів В. Тетмайєра [11, с. 70], 
котрі, як відомо, започаткувалися в його творчості під впливом хлопоман-
ства. Приналежність героїв до української культури О. Новаківський пе-
редає кольорами, що традиційно використовували українці у своєму одязі, 
зокрема у вишиванках: білий, червоний і чорний. Ці основні кольори О. Но-
ваківський комбінує із зеленим у панно «Народне мистецтво» та із синім – у 
панно «Наука». У такий спосіб формується асоціативно-споглядальне вра-
ження про етнічну своєрідність нового українського живопису XX століття. 

Формально-площинна мова стилізації об’єднує головні образи та друго-
рядні деталі в монолітний декоративно-монументальний орнамент. Просто-
та, лаконізм, декоративно-площинна інтерпретація простору та неповторна 
українська етнічно-екзотична атмосфера сюжетів набувають у серії панно О. 
Новаківського тієї самої невдаваної виразності, яку піонери ар нуво пізнали з 
гравюр укійо-е. Перетворившись у символічний ідентифікатор національної 
ідеї, О. Новаківський українські традиції почав використовувати формаль-
но, як самодостатнє джерело синтезу мистецтв, так само як у мистецькому 
середовищі паризького ар нуво застосовували японізм. 

Перспективи подальших розвідок. Подальші дослідження можуть роз-
виватися в таких напрямах: синтез постімпресіонізму з експресіонізмом в 
практиці О. Новаківського в період 1930-х років, як наслідок полівекторної 
платформи авторського синтетизму.
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Mgr. Syzonenko Iryna
І. Г. Сизоненко

UDZIAŁ STANISŁAWA ŻUKOWSKIEGO (1873 – 1944)
W ZAWODOWYCH ARTYSTYCZNYCH ZJEDNOCZENIACH

I TOWARZYSTWACH I NIEFORMALNYCH STOWARZYSZENIACH
I KLUBACH MOSKWY I SANKT-PETERSBURGU W KOŃCU XIX I 

POCZĄTKU XX WIEKU

Pierwszym związkiem artystycznym, którego członkiem został S. Żukowski było 
Moskiewskie Towarzystwo Artystów (dalej – MTA) Towarzystwo istniało od 1893 do 1924 
roku, Było założone przez absolwentów MSMRA D. Kiklina, W. Simowa , F. Rerberga. 
Statut przyjęto 21 lutego 1896 roku. Głównie cele MTA były sformowane w Statucie:

• pomoc w rozwoju Sztuki w Rosji;
• troska o interesy członków.
Wystawy organizowane przez MTA miały nazwę «Wystawy obrazów MTA”. S. 

Żukowski w 1896 roku brał udział w wystawach Towarzystwa, wykorzystał wszystkie 
możliwości w swojej aktywności do działalności zawodowej i artystycznego rozwoju [1].

W 1895 roku S. Żukowski był eksponentem Moskiewskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Dzieła Sztuki (dalej – MSMDS). Głównym celem działalności tego Stowarzyszenia była 
popularyzacja osiągnięć moskiewskiej szkoły malarstwa przez demonstracje obrazów na 
wystawach zorganizowanych dla publiczności moskiewskiej, kolekcjonerów i mecenasów.

 S. Żukowski jako jeden z niewielu studentów MSMRA miał możliwość wystawiania 
swoich obrazów razem z obrazami nauczycieli z MSMRA, słynnych artystów D. 
Polenowa, L. Pasternaka, K. Kasatkina, I. Lewitana. Dla studenta S. Żukowskiego udział w 
takich wystawach, wydarzeniach kulturalnych był ważnym etapem w jego mistrzowskim 
kształtowaniu i szansą finansowego zabezpieczenia swojego bytu w Moskwie. Dlatego S. 
Żukowski brał udział w wystawach, aukcjach tego związku. W 1896 roku uczestniczył w 
XVI czasowej wystawie MSMDS, po raz pierwszy wygrał konkurs artystyczny i otrzymał 
nagrodę za obraz Maj (1896, olei na płótnie,71x 98 sing. p. d.: S. Żukowskij [cyrylica], na 
odwrocie blejtramu: nr 8, Żukowskij S. J. Maj. Premia na konkurs P. Tretiakow na XVI 
czasowej wystawie 1897 za 1200 rub. [cyrylica], pryw. kol. J. Torsujewa, Moskwa, Rosja). 
S. Żukowski był wybrany członkiem MSMDS. [2]

 21 stycznia 1899 roku [2]. 5 listopadu1900 roku S. Żukowski uczestniczył w konkursie 
artystycznym MSMD i za obraz Noc jesienna otrzymał II nagrodę, a 4 listopadu1901 roku 
S. Żukowski uczestniczył w konkursie artystycznym MSMD i za obraz Wieczór otrzymał 
II nagrodę w wysokości 75 rubli. [3]

 Zmieniały się czasy. Młody artysta był całkowicie w pochłonięty poszukiwaniami 
nowych rozwiązań twórczych, ale realizacja kierunku własnej twórczości w atmosferze 
stagnacji i panowania przestarzałych tradycji, które kultywowano w Stowarzyszeniu nie 
odpowiadały dążeniom artysty. S. Żukowski wycofał się z członkostwa w MSMDS 12 
lutego 1908 roku. [4]

Jak już wyżej wzmiankowano S. Żukowski był rysownikiem, akwarelistą, lubił 
pracować w różnych technikach graficznych. Dlatego uczestniczył jako wystawiający w 
działalności Towarzystwa im. Leonarda da Vinci w Moskwie w 1907 roku. Towarzystwo 
istniało od 1906 do1911 roku. Skupiało nauczycieli sztuki graficznej i artystów grafików. 
Organizowało wystawy grafiki i druk katalogów.

W 1870 roku z inicjatywy I. Kramskiego, G. .Miasojedowa, M. Ge, W. Perowa w 
Sankt- Petersburgu powstało Towarzystwo Objazdowych Wystaw Artystycznych (dalej – 
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TOWA). Na zebraniu ustawodawczym 2 listopada 1870 roku był uchwalony Statut Towarzystwa 
Objazdowych Wystaw Artystycznych. Uchwalone były następujące przepisy działalności 
(artykuły wybranie):

• zorganizowanie we wszystkich miastach Imperium Rosyjskiego objazdowych wystaw 
artystycznych;

• stworzenie możliwości zapoznania się mieszkańców prowincji z rosyjską sztuką piękną [...];
• pomoc artystom w sprzedaży ich obrazów.
Organ władzy w TOWA: Ogólny zbiory i Zarząd.
TOWA walczyło o istnienie sztuki krytycznego realizmu, stojącej w opozycji do oficjalnego 

nurtu akademickiego, który propagowała Imperatorska Akademia Sztuki w Sankt-Petersburgu.
TOWA w tym czasie połączyło prawie wszyscy utalentowane artystycznie siły państwa. W 

skład TOWA wchodzili A. Kuindzy, I. Repin, B. Polenow, I. Lewitan, W. Serow i inni znani 
artyści. Ważny kierunek aktywności TOWA stanowiła działalność oświatowa i wystawiennicza. 
Pieriedwiżnicy krytykowali carską władzę w Rosji, popierali socjalny ruch i walczyli przez 
swoją sztukę o wolność wszystkich narodów Imperium Rosyjskiego. W 1871 roku TOWA 
organizowało 48 wystaw artystycznych w Sankt-Petersburgu, Moskwie, wystawy TOWA 
odbyły się w Warszawie (1883, 1884, 1889), Wilnie (1873-1878), Kijowie, Charkowie, Odessie 
(corocznie), Rydze (1873, 1875, 1878), Kiszyniowie (1873, 1890 – 1896) i innych miastach 
Imperium Rosyjskiego. Rozkwit działalności TOWA miał miejsce od lat 1870 do 1900.

Wielka rola w rozwoju artystycznej krytyki i propagandy demokratycznych idei 
pieriedwiżników należała do krytyka W.W. Stasowa. Znany mecenas i fundator Państwowej 
Galerii Tretiakowskiej w Moskwie Paweł Tretiakow nabywał obrazy artystów, członków TOWA 
dla swej Galerii. W końcu XIX i początku XX wieku sztuka pieriedwiżników straciła swoją ważność 
i aktualność w życiu kulturalnym i artystycznym. Działalność TOWA zakończyła się w 1923 roku.

Słynny artysta i nauczyciel MSMRA K. Sawicki uważał studenta Stanisława Żukowskiego za 
utalentowaną osobistość. Rozumiał jak trudno utrzymać się młodemu człowiekowi, który sam 
zarabia na życie i naukę tym, co maluję i sprzedaje. K. Sawicki zaproponował S. Żukowskiemu 
pracę w swojej pracownie. Również z jego rekomendacji obraz Jutro (1895,olej na płótnie, 40x59, 
sing. p.d.: S. Żukowskij 1895 (cyrylica), nr.166, pryw. kol. M. Uspenskiego, Moskwa, Rosja ) był 
przyjęty na XXIV wystawę TOWA w 1896 roku, która odbywała się w Sankt-Petersburgu. W 
tym czasie (od 1896 do 1903 roku) S. Żukowski brał udział w wystawach Towarzystwa. 

Od 1896 roku S. Żukowski uczestniczył w wystawach objazdowych jeszcze kiedy był 
studentem MSMRA. W 1896 roku obraz Wieczór wiosenny (1896, olej na płótnie 71x98, 
Muzeum Artystyczny Daliekiego Schodu, Chabarowsk, Rosja) został przyjęty na XXIV wystawę 
objazdową TOWA w Sankt – Petersburgu. Obraz Wieczór wiosenny został zakupiony przez 
Państwową Galerią Tretiakowsku (dalej- PGT) z XV wystawy TOWA (1897). To był pierwszy 
obraz, który Paweł Tretiakow zakupił u studenta MSMRA Stanisława Żukowskiego za 300 rubli. 
[] Znaczne miejsce na wystawach pieriedwiżników zajmowały pejzaże. Dlatego zaproszenie 
studenta MSMRA S. Żukowskiego z jego pracami na wystawy tego poważanego Towarzystwa 
świadczyło o uznaniu dla talentu młodego pejzażysty. Również potwierdzeniem wartości prac 
młodego artysty był fakt, że w 1899 roku z XXVII wystawy TOWA

P. Tretiakow nabył obraz S. Żukowskiego Noc księżycowa (1899, PGT, Moskwa) [5].
Nie każdemu sławnemu i uznanemu przez krytykę artystyczną i publiczność artyście 

udawało się brać udział w wystawach objazdowych i wstąpić do Towarzystwa. K. Korowin, 
którego twórczość była przedmiotem głębokiego zachwytu i naśladownictwa, po raz pierwszy 
wystąpił jako eksponent na wystawach objazdowych TOWA w 1889 roku z obrazem Hiszpanki 
Leonora i Ampara (1888 – 1889, PGT, Moskwa). Pomimo, że artysta ustawiczne uczestniczył 
w wystawach TOWA, to nie uzyskał członkostwa. K. Korowin zawsze czuł się pasierbem 
pieriedwiżników.
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 Od 1903 roku S. Żukowski był przyjęty do składu TOWA. « 12 lutego 1903 roku […] 
wybory nowych członków Towarzystwa: Żukowski większością – 20 [...]. [6] 

Zawodowe interesy i ewolucja artystyczna w kole TOWA w tym czasie, były dla 
młodego artysty ważnym bodźcem do rozwoju twórczego, realizacji swoich celów i 
zamierzeń. Jak wzmiankowano wyżej, S. Żukowski był pozbawiony finansowej pomocy 
rodziny i utrzymywał się w Moskwie ze sprzedaży swoich obrazów. Dlatego możliwość 
zbywania prac przy okazji wystaw TOWA była dla młodego artysty ważnym wsparciem i 
oznaczała dużą poprawę warunków życia. Wystawy TOWA, odbywające się na obszarze 
całego Imperium Rosyjskiego miały dla artystów-uczestników a wśród nich S. Żukowskiego 
dobroczynny wpływ. Twórczość artysty i jego osoba były już znane na Ukrainie w Polsce, 
Łotwie i Litwie, Mołdawii i wielu miastach Rosji, wśród szerokich kół miłośników sztuki, 
kolekcjonerów, historyków, bywalców prywatnych muzeów i salonów artystycznych. S. 
Żukowski brał udział w wystawach TOWA do 1917 roku i uczestniczył w 22 pokazach 
Towarzystwa.

Związek Rosyjskich Malarzy (dalej – ZRM) powstał w 1903 roku i połączył w swoim 
składzie znanych moskiewskich malarzy i elitę artystów Sankt-Petersburga ze Związku 
Świat Sztuki.

Członkowie ZRM byli wybierani albo w Moskwie, albo w Sankt-Petersburgu. 
Stanisław Żukowski w 1904 roku był wybrany do składu ZRM w Sankt-Petersburgu: 
„[...]wybranie wszystkimi glosami S. Żukowski”, w Moskwie„ [...] w skutku głosowania 
tajnego 9 głosów naprzeciw 3”. [7, s. 151] S. Żukowski stał się członkiem największego 
związku w Imperium Rosyjskim w końcu XIX i na początku XX wieku. Powstanie ZRM 
było posadowione na nowej estetycznej platformie, kierunki twórcze wytyczone już w 
latach osiemdziesiątych XIX wieku, pojawiły się na pierwszym planie w sztuce rosyjskiej 
około 1900 roku.

Uczony i bizantynolog D.W. Anajlow tak określi nowie tendencje współczesnej 
sztuki: „Na wystawach artystycznych państwo obserwują jeszcze więcej jaskrawych cech 
współczesnej sztuki. To sztuka nowa, wcześnie nie widoczna. Ona ma takie formy, które 
wzbudzą albo pełne uznanie i aprobatę, albo zdziwienie i drążenie, albo krytykę i ostro 
sprzeciw. Skomplikowana sztuka przyszła na miejsce dawnej i wymaga dla siebie miejsca 
w życiu i w świadomości państwa”. [8, s.151]

Członkowie ZRA założyli swój związek na bazie polemicznej platformy w opozycji do 
sztuki akademickiej późnego peredwizniczestwa i artystycznego radykalizmu, wyrazem 
którego w tym czasie (w opinii członków ZRA) była sztuka symbolizmu, wyrazem której 
była działalność związku Błękitną róża.

ZRA był siłą centralną w artystycznej walce w poszukiwaniu nowych dróg i treści 
sztuki. W samym związku można było widzieć różnicę pomiędzy moskiewską szkołą 
artystyczną, gdzie dominował realistyczny plener i impresjonizm Konstantina Korowina 
a „stylizowaniem” petersburskiej grupy artystów. W pierwszych wystawach ZRM S. 
Żukowski brał udział obok słynnych artystów tego czasu takich jak M. Wrubel, W. Serow. 
Żukowskiego wybrany został do składu jury ZRM – organu zarządu związku, co jaskrawe 
świadczyło o artystycznym i zawodowym autorytecie malarza wśród kolegów-artystów.

Temat natury łączył między sobą obrazy wykonanie na plenerze K. Korowina, K. 
Archipowa, S. Żukowskiego, S, Winogradowa.

Nieocenioną rolę w formowaniu impresjonistycznego systemu w malarstwie S. 
Żukowskiego odegrał K. Korowin, postać godna uwagi w rosyjskim i europejskim 
impresjonizmie. Pierwszym twórcą, który w Rosji zaczynał eksponować na wystawach 
szkice był D. Polenow. K. Korowin rozwijał to doświadczenie. Dążenie do potraktowania 
szkicu, jako formy samodzielnej, która daję możliwość bezpośredniego ukazania życia 
natury w jej konkretnym stanie, było szczególną cechą twórczości Korowina. Artysta stał 
się wyrazicielem malarstwa plenerowego w formie etiudy, przez swoje doświadczenie 
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twórcze miał wielki wpływ na formowanie twórczości i impresjonistyczne tendencje S. 
Żukowskiego, S. Winogradowa L. Turzańskiego, I. Grabara W. Borisowa – Musatowa. „Za 
pomocą szkicowości malarstwa rosyjskiego było łatwo wejść w nowe sfery i odczuć swobodę od 
długiej tradycji fabularnego myślenia […] [9, s.172].

W tym czasie dążenie Żukowskiego w swoich obrazach do rozwiązań w dziedzinie koloru 
i faktury, intensywna praca w plenerze świadczyły o dobroczynnym wpływie twórczości K. 
Korowina.

Ale w odróżnieniu od obrazów lidera rosyjskiego impresjonizmu K. Korowina, prace S. 
Żukowskiego cechował rozwój myślenia kompozycyjnego, poznanie natury. S. Żukowski 
intensywne pracuję nad swoim wariantem impresjonistycznego stylu w malarstwie, korzystając 
wielu zdobyczy i odkryć współczesnego malarstwa europejskiego. Przestrzeń kulturalna 
przyczyniała się w tym sensie do rozwoju impresjonizmu. Właśnie ZRA w swojej działalności 
artystycznej rozwijał i rozpowszechniał impresjonizm w tym wschodnioeuropejskim kraju. 
Później styl ten stał się swoistym źródłem mocy artystycznej dla nowych kierunków rosyjskiej 
i europejskiej awangardy.

ZRM organizował 18 wystaw w Moskwie, Sankt- Petersburgu, Kijowie, Odessie, Charkowie, 
Kazani. S. Żukowski eksponował swoje obrazy na 12 wystawach ZRM (1905 – 1917). Działalność 
ZRM skończyła się w 1923 roku.

Stanisław Żukowski był również eksponentem związku „Świat sztuki”, którego siedziba 
znajdowała się w Sankt-Petersburgu. Jądrem jego byli artyści z Petersburga i niewielka grupa 
twórców moskiewskich, wśród nich Żukowski. Związek został utworzony w 1898 i istniał do 
1924 roku. Jego fundatorami byli: krytyk i antreprener S. Diagilew i artysta A. Benua. Artystyczna 
i wystawiennicza działalność zrzeszenia odbywała się pod egidą ilustrowanego czasopisma 
artystycznego Świat sztuki (1890-1904; 1910 – 1924). Program estetyczny był sformułowany 
przez S. Diagelewa, był zbliżony do idei francuskiego symbolizmu i neoromantycznych 
tendencji sztuki europejskiej końca XIX i początku XX wieku. Zrzeszenie walczyło z 
oficjalnym akademizmem, „alma mater” którą była Imperatorska Akademia Sztuk Pięknych w 
Petersburgu i TOWA, ale głównym celem działalności wyznaczonym przez program związku 
była propaganda współczesnej sztuki Europy Zachodniej i nawiązanie kontaktów ze znanymi 
artystami europejskimi i kołami artystycznymi.

Zasady programowe odpowiadały twórczym poszukiwaniom S. Żukowskiego. Artysta wziął 
udział w dwóch wystawach „Świata sztuki” (1902, 1903).

S. Żukowski zawsze był osoba apolityczną. Ale rewolucja październikowa 1917 roku okazała 
się straszną socjalną i polityczną katastrofą początku XX wieku. W 1917 roku S. Żukowski razem 
ze znajomymi malarzami wstąpił do stowarzyszenia Izograf, które manifestowało neutralność 
wobec nowej władzy.

Przedstawiciele inteligencji widzieli rabunki, dewastacje, pożary w wyniku których 
niszczono dzieła sztuki i zabytki architektury. Miały miejsce grabieże majątków, willi w 
Moskwie i w innych miastach byłego Imperium. W wyniku grabieży domu znanego mecenasa S. 
Riabuszyńskiego w Moskwie i gubernii Twerskoj część kolekcji zginęła, ObrazyS. Żukowskiego 
przetrwały ten czas. Tak do Twerskiej Galerii Sztuki trafił obraz Noc bezsenna o świcie (1903), 
który znajdował się w kolekcji S. Riabuszyńskiego, tak w PTG znalazł się obraz Wieczór jesienny 
(1905) , który banda anarchistów ukradła z domu S. Riabuszyńskiego na Siwcewym Wrażku w 
Moskwie [nalepka na obrocie z tej wiadomościom] n i obraz Grobla (1909), który tylko w 1945 
roku wzbogacił kolekcję Kostromskiego Muzeum Sztuki (Kostroma, Rosja), Rabunek w ramach 
całego państwa miał oficjalną nazwę rewolucyjna rekwizycja i ekspropriacja majna burżuazji. 
Dla tego S. Żukowski razem z innymi artystami, którzy rozumieli kulturalną katastrofę, którą 
niosła nowa proletariacka polityka kulturalna , starał się ratować, co było możliwe, w tych 
okropnych warunkach. S. Żukowski pracował w Komisji ochrony zabytków sztuki w Kolegium 
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artystów przy PGT, razem z artystami I. Grabarem, D. Polenowym, S. Malutinym, A. 
Archipowym.

Wraz z K. Korowinym, S. Konenkowym pracował także w Komisji Piękności Moskwy. 
Gdzie opracowywali plany i projekty mające na celu poprawę wyglądu architektonicznego 
Moskwy. Współczesna kultura rosyjska zawdzięcza artystom S. Żukowskiemu i W. 
Meszkowu uratowanie majątku hrabiego S. Szeremetiewa Kuskowo i unikatowej kolekcji 
porcelany. Hrabia S. Szeremetiew z tego powodu napisał do Komisji ochrony zabytków 
sztuki list z podziękowaniami. W 1919 roku S. Żukowski wyjechał na Północ Rosji do 
Wiatki i już nigdy nie wstąpił do nowych radzieckich organizacji. Jego praca w Izografie 
również się skończyła skończoną.

Oprócz zaangażowania w wystawy i twórczą działalność w TOWA, ZSM, „Świat sztuki”i 
in., S. Żukowski był uczestnikiem znanych i popularnych nieformalnych stowarzyszeń, 
klubów Moskwy i Sankt-Petersburga, związanych ze sztuka, kulturą, łowiectwem.

Działalność tych organizacji miała ścisły związek z elitarnym intelektualnym życiem 
głównych miast Rosji. Udział w nich pełnił ważnie dla artysta funkcje:

• zaspokojenie potrzeb kulturalnych i intelektualnych;
• psychiczny rozładunek [dystans od sam siebie] i śmiechoterapia [ udział w „ruchomych 

obrazach”, satyrycznych scenkach, śpiewach i innych klubowych akcjach był ważnym 
faktorem wzmocnienia psychicznego efektu rozładunku;

• mógł łatwo załatwić sprawy z mecenasami, nabywcami obrazów, właścicielami 
galerii i salonów artystycznych.

„Srebrzysty wiek” odkrył dla Rosji paryską modę na nie formalne związki artystycznie. 
Wśród takich form były kabarety, kluby, kawiarnie, teatry, salony. Na początku XX wieku w 
Moskwie otwarto wiele kabaretów: Lukomorje, Odpoczynek komediantów, Tulący pies. Ale 
najbardziej popularny był czynny od 28 lutego 1908 do 1918 roku kabaret - klub Nietoperz. 
Jego założycielem i dyrektorem był artysta Moskowskiego Artystycznego Teatru (Dalej-
MAT) Mikołaj Baliew (1876 – 1936). Był pierwszym rosyjskim konferansjerem, wybitnym 
menedżerem sztuki, uhonorowanym orderem Poczesnego Legionu (Francja). Drugą ważną 
osobą był mecenas i bogaty przemysłowiec z branży naftowej Mikołaj Tarasow.

Kabaret miał swoją siedzibę w Dochodnym domu (pob. 1886, 1905 – 1907 rr.) 
inżyniera P. Percowa, za projektem architektonicznym budynku stali M. Żukow i B. 
Sznaubert, w ukształtowaniu jego wystroju brali udział artysty S. Malutin i M. Wrubel 
[autor mozaiki i majoliki]. Budynek był umiejscowiony na ulicy Nabrzeżna. Skąd 
wzięła się nazwa – Nietoperz? Kiedy M. Baliew i M. Tarasow oglądali lokal planowany 
na kabaret, z kamienicy wyleciał nietoperz, a nawet otarł się o nich. Wtedy scenka ta 
wyglądała śmiesznie i odpowiadała satyrycznej i ciekawej koncepcji działalności klubu-
kabaretu. Dlatego Nietoperz stał się nazwą i emblematem klubu- kabaretu, symbol ten stał 
się również satyrą na emblemat MAT z wizerunkiem Mewy. Nikt wtedy nie zauważył, że 
nietoperz symbolizuję śmierć i przerażenie, uważano go za złego ducha i posłańca szatana. 
(Zły znak, jeżeli pod czas lotu nietoperz dotknie człowieka). 

W 1908 roku z zamkniętego klubu, kabaret Nietoperz zamienia się na najbardziej 
popularne i sławne miejsce spotkań moskiewskiej bohemy, centrum życia cyganerii, 
inteligencji, bogatych przemysłowców, urzędników i handlowców. Klub zmienia formę 
na teatr kabaretowy. W artystycznej działalności kabaretu brali udział znani teatralni 
działacze: O. Knipper- Chechowa, W. Kaczalow, I. Moskwin K. Stanisławski, śpiewał F. 
Szalapin, w widowiskach baletu satyrycznego i tańca brał udział M. Petipa. W repertuarze 
teatru pojawiały się stylizowane, satyryczne miniatury, burleski, recytacje, wodewile, 
kalambury, skecze, farsy wszystko, co wywołało żywiołowy śmiech widowni. Śmiać się 
do rozpuku w tym kabarecie było sprawą stalą.

W repertuarze teatru były stylizowane satyryczne scenki, często w stylu „ruchomych 
obrazów”. Znani moskiewscy artyści, członkowie kabaretu S. Żukowski, W. Białanicki-
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Birula, Morawow byli głównymi aktorami miniatury „Polowanie na niedźwiedzie”. W 1912 
roku na granicy gubernii Twerskiej i Nowogrodzkiej pojawiły się wielkie niedźwiedzie. S. 
Żukowski, W. Bialanicki-Birula, A. Morawow wyjechali na polowanie zakończone wielkim 
sukcesem. Same rozmiary skór upolowanych drapieżników straszyły nie mniej, co opowieści o 
myśliwskich przygodach w kabarecie, gdzie artyści byli stałymi bywalcami. Na motywach tych 
wydarzeń stworzono satyryczną miniatura z najbardziej niebezpiecznymi scenami polowania i 
przedstawiona na scenie teatru. Spektakl wywoływał żywiołowy śmiech widowni, cała Moskwa 
chodziła go oglądać i pękała ze śmiechu.

W repertuarze kabaretu gościła także sztuka poważna: Rewizor M. Gogola, Bachczysarajska 
Fontana A, Puszkina, Chameleon A. Czechowa. S. Żukowski był miłośnikiem talentu A. 
Czechowa i chętnie oglądał jego sztuki.

Zdumiewającą i mistyczna była atmosfera tego kabaretu. Ściany teatru były obwieszone 
karykaturami, portretami satyrycznymi, obrazkami na temat teatralnej i artystycznej bohemy.

Nad wejściem do teatru był umieszczony napis: „Wszystkich pomiędzy sobą uważamy za 
znajomych”. O 23.00 do północy [sam czas miał już symboliczne znaczenie!] zaczynała się 
sztuką. Gasły światła, aktorzy w czarnych szerokich płaszczach w czerwonym blasku małych 
lamp przechodzili się z parteru na scenę, cicho śpiewając: „Myszka – latające moje zwierze, 
myszka lekka jak wiatr!”.

Ta maskarada i ciemność pokazywał że aktorzy utożsamiają siebie z obrazem nietoperza.
[W Boskiej komedii Dante Aligierego szatan miał skrzydła nietoperza].
 13 (!) listopada 1910 roku ten symbol już odkrył swoistą tragiczną treść – finansowy dyrektor 

teatry Nietoperz M. Tarasów zastrzelił się.
Historia melodramatyczna stała tragedią: aktorka i kochanka Tarasowa Olga Grzybowa 

prosiła go o finansową pomóc w spłacie długu karcianego dla junkera M. Żurawliowa. Trafiony 
jak sztyletem tą prośbą i zdradą swej kochanki, Tarasow z gniewem jej odmówił. Junker 
Żurawliow zastrzelił się, kochanka chciała uczynić to samo, ale nie udało się od razu i zmarła w 
szpitalu. Kiedy Tarasow dowiedział się o tym, nie chciał już dalej żyć.

W ramach obchodów 10-ego jubileuszu kabaretu-teatru Nietoperz była wydana księga 
autorstwa Mikołaja Efrosa Teatr Nietopierz M. F. Baliewa 1908 – 1918. [10].W tym samym 
roku, Mykoła Baliew wyjechał na występy gościnne do Turcji, żeby już nigdy nie wracać do 
radzieckiej Rosji.

Stanisław Żukowski był również stałym członkiem klubu Szmarowiński środy w Moskwie. 
Zorganizował go kolekcjoner, mecenas Włodzimierz Szmarowin (1842 – 1924). Klub łączył 
moskiewskich artystów, różnego wieku, artystycznych nurtów, istniał od 1880 do1923 roku. 
Klub znajdował się ostateczne w domu na Wielkiej Molczanowkie, 25. Uczestnicy tego 
stowarzyszenia zbierali się w środy. Spotkać można było tutaj A. Archipowa, L. Turzańskiego, 
I. Lewitana, A. Wasniecowa, K. Korowina, A. Winogradowa, S. Żukowskiego i dyskutować na 
temat sztuki pięknej, ostatnich recenzji wystaw w Moskwie i Sankt- Petersburgu.

S. Żukowski zaczął bywać na szmarowińskich środach od czasu, kiedy jeszcze był studentem 
MSMRA. W. Szmarowin był opiekunem biednych młodych malarzy i studentów MSMRA, 
bezpłatne dawał papier, płótno, farby, organizował dla nich wsparcie w poszukiwaniu pracy i 
udziale w wystawach, z czego często korzystał student S. Żukowski.

Moskiewska inteligencja pragnęła otrzymywać zaproszenia na szmarowiński środy. 
Można było tam spotkać znanych aktorów, pisarzy, muzyków: A. Lenskiego, F. Szalapina, W. 
Komisarzewsku,

W. Gilarowskiego, I. Bunina, K. Bałmonta i innych. Jak już wyżej wzmiankowano,spotkania 
odbywały się w środy o 20-ej wieczorem. Wszyscy goście brali w ręce ołówki, pędzli i malowali 
do 24.00. Późnej W. Szmarowin uderzał w tamburyno i praca zamieniano na wspaniałą nocną 
kolacje z tradycyjną beczką piwa. S. Żukowski często bywał autorem najlepszego szkicu i pił 
według tradycji z honorowego pucharu.
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W. Szmarowin spisywał protokoły wieczorów, robił kolekcji obrazów swoich gości, 
organizował wystawy [1897, 1911, 1918]. To bogate archiwum i kolekcja były po śmierci 
W. Szmarowinowa przekazanie do PGT (Moskwa, Rosja).

S. Żukowski czuł się szczęśliwy w procesie twórczym, związanym z żywym obcowanie 
z naturą. W tym kontakcie ujawniały się wszystkie głębiny jego duchownego światu. 
Pasja artysty pracującego w naturze była połączona z pasją myśliwską. S. Żukowski miał 
reputacje najlepszego myśliwego w Moskwie. O tym pisał moskiewski krytyk i pisarz 
W. Lobanow: „Dużo czasu i sił poświęcał on polowaniu, tułać się ze strzelbą myśliwską 
po lasach Podmoskowja, za kaczkami waldsznepami, głuszcami. Czasami zmieniał lasy 
Podmoskowja na Północ Rosji, polował na wilki i niedźwiedzie.” [11, s. 41]

Wyraz miłości do natury był całkowicie złączony z jego pasja myśliwego: „Tylko 
myśliwy prawdziwe odczuwa naturę”,-mówił on często[...]ze swego myśliwskiego trofeum 
- wielkiej skóry niedźwiedzia był bardziej dumny niż z najlepszych swoich obrazów.” [12, 
s. 220]

Połączenie sztuki pięknej i sztuki myśliwskiej pociągnęło S. Żukowskiego do udziału 
w nieformalnym stowarzyszeniu myśliwych w willi Miewa Witolda Białanickiego – 
Biruli na jeziorze Udomla (wioska Waniunino). Było to znane miejsce spotkań wszystkich 
myśliwych po polowaniu w tym regionie i artystów – myśliwych, którzy nie tylko chodzili 
na polowania, ale razem z właścicielem willi pracowali w naturze. Była tam oryginalną 
kuchnia, dania przygotowywano z trofeów myśliwskich. Rozmawiano o polowaniu, 
inscenizowano łowiecką przygody. Ale, co zrozumiałe, artyści oglądały swoje prace 
plenerowe, analizowali, odbywały się dyskusje artystyczne. 

Często organizowano wieczory poetycko – muzycze. Na fortepiano grała N. 
Rożdestwenskaja [bratanica W. Białanickiego – Biruli], śpiewała śpiewaczka Małgorzata, 
artysta W. Białanicki – Birula śpiewał romansy: „Zapamiętanie czułego pocałowania”, 
„Woźnica, nie goni koni!”i inne. Właściciel willi i goście często czytali wiersze swoje i 
poetów A. Mickiewicza, A. Puszkina, A. Feta. Niepowtarzalna atmosfera tych spotkań 
była dopełniana romantyką nokturnu za oknem.

Sankt Petersburg
Klub – restauracja Wiedeń w Sankt-Petersburgu [N1,2] na początku XX wieku był 

najbardziej prestiżowym miejscem na kulturalnej mapie Sankt- Petersburgu. Była 
umiejscowiony na rogu ulic Gogola i Gorochowoj. W Wiedniu spotykali się pisarze, poeci, 
malarze A. Benua, A. Blok, A. Kuprin i inni. 

Restauracja ta miała dobrą kuchnię i muzykę. Na początku wiosny z Moskwy do 
Petersburgu zawsze na wystawy i do klubu przybywała grupa artystów w składzie: „S. 
Żukowski, W. Białanicki-Birula, A. Morawow, N. Bogdanow-Bielski […] i jeszcze inni-
zajmowali wielki stół i siedzieli przy obiedzie, To oznacza, że szybko szpaki przylecą” 
[13]. W klubie organizowano różne rozrywki, odbywały się także dyskusje. Tematami 
rozmów były współczesna sztuka, zawodowe mistrzostwo, stosunki artystów Moskwy 
i Petesburgu w ramach działalności TOWA, ZRM, „Świata Sztuk”i i Imperatorskiej 
Akademie Sztuki, czasami dyskusje miały burzowy przebieg i finał. W czasie tych spotkań 
artystom i wszystkim chętnym podawano albumy do malowania [za to mieli duży 
rabat na rachunku], pisarze i poeci zapisywali tam improwizacje, aforyzmy i wiersze. 
W szkicowniku artysta N. Bogdanow- Belski w 1911 roku umieścił rysunkowy portret 
Żukowskiego, a sam Żukowski namalował tam dwia motywy pejzażowe [ pióro, tusz], z 
których jeden był podobny do kompozycji obrazu „Jesień” (1910, olej na płótnie, 66 x 84, 
Berdianskiego Muzeum Sztuki, Berdiansk, Ukraina).

Wszystko to można zobaczyć w literacko-artystycznym zbiorze 10 lat restauracji 
Wiedeń, wydanym w ramach obchodów 10-go jubileuszu klubu-restauracji w Sankt - 
Petersburgu [Ibidem].
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РЕЗЮМЕ
УЧАСТИЕ СТАНИСЛАВА ЖУКОВСКОГО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ, ТОВАРИЩЕСТВАХ И НЕ 

ФОРМАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ И КЛУБАХ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Станислав Жуковский (1873 – 1944) польский художник, мастер пейзажной живо-
писи с 1893 года по 1923 год в силу политических и исторических обстоятельств про-
вел часть своей жизни и творческой деятельности на территории российской империи 
и советской России. В 1923 году благодаря международному правовому и дипломати-
ческому действию Рижского Мирного Трактата (подписан в 1921 году), С. Жуковский 
вместе с женой, Софией Жуковской выехал как репатриант на родину, в независимое 
государство – Польшу.

В России художник окончил Московское Училище Живописи, Ваяния и Зодчества 
(1892 – 1901) (дальше – МУЖВЗ) и вошел в наиболее активные и ведущие творческие 
группировки начала ХХ века в России, которые оказались связанные с художествен-
ной жизнью Европы.

Еще будучи студентом МУЖВЗ, С. Жуковский начал активно использовать воз-
можность участия в творческих объединениях таких как Товарищество Художников 
Москвы (1893 – 1924), Московское Общество Любителей Художеств. С. Жуковский 
участвовал в выставках, аукционах, получал премии и награды, имел возможность 
выставлять свои работы вместе со своими учителями из МЖВЗ, известными художни-
ками Д. Поленовым, Л. Пастернаком С. Коровиным Это был важный этап в его процес-
се обучения и возможности финансового обеспечения своего быта в Москве.

С. Жуковский любил работать в графических техниках и принимал участие в 
выставках Товарищества им Леонардо да Винчи (1906 – 1911) в Москве (1907).

Как уже упоминалось выше, художник вошел в наиболее ведущие творческие груп-
пировки конца XIX и начала XX века. Одной из них было Товарищество Передвижных 
Художественных Выставок (дальше – ТПХВ). Товарищество было организовано в 1870 
году в Санкт-Петербурге по инициативе И. Крамского, Г. Мясоедова, Н. Ге, В. Перова. 
В то время ТПХВ удалось объединить наиболее прогрессивные и талантливые силы на 
пространстве российской империи.
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Это объединение боролось за демократическое реалистическое искусство с 
официальным академическим искусством, оплотом которого была Император-
ская Академия Художеств в Санкт-Петербурге. ТПХВ с 1871 года по 1823 год 
организовало 48 передвижных выставок в Петербурге, Москве, Риге, Варшаве, 
крупных городах России и Украины. С. Жуковский как экспонент принимал 
участие в передвижных выставках Товарищества с 1896 года. В 1903 году худож-
ник был принят в действительные члены ТПХВ и до 1917 года принимал актив-
ное участие в выставочной деятельности Товарищества.

Достижения пленерной живописи Д. Поленова, его полотна на выставках ока-
зали значительное влияние на сложение художественной живописной манеры 
молодого художника. И как cледствие подобного влияния на пути освоения цве-
та- интенсивная работа на пленере, также работа над структурными средствами 
и их выразительными возможностями. Большой сегмент деятельности Товари-
щества составляла просветительская и, как упоминалось выше, выставочная 
деятельность. Благодаря «передвижению» выставок творчество С. Жуковского 
узнали и оценили в Польше и Украине. Первый раз любители изобразительно-
го искусства на Украине увидели полотна Станислава Жуковского в 1897 в Ки-
еве на ХХV выставке ТПХВ. И на последующих выставках Товарищества были 
представлены работы художника: в 1898 году на ХХVI выставке в Киеве и Харь-
кове, в 1900 году эта же выставка побывала в Польше, Варшаве, в 1903 году на 
ХХХI выставке Товарищества в Одессе, в 1904 году в Харькове, в 1906 – 1907 
годах на XXXV выставке ТПХВ в Харькове, в 1908 – 1909 годах на XXXVII 
выставке в Харькове, Одессе и эта выставка была показана в Киеве в 1910 году, в 
1909 – 1910 годах на XXXVIII выставке в Харькове. В 1910 – 1911 годах картины 
Жуковского в последний раз были экспонированы на Украине в Харькове. Эти 
выставки ТПХВ имели для Жуковского большое значение – творчество худож-
ника и его имя были хорошо знакомы среди широкого круга любителей искус-
ства, коллекционеров, историков искусства, владельцев приватных музеев и 
художественных салонов.

В начале ХХ века искусство передвижников стало утрачивать свою социаль-
ную и художественную глубину, терять общественное влияние. ТПХВ заканчи-
вает свою деятельность в 1923 году.

Вступление в 1904 году в Союз Русских Художников (Москва) (дальше – СРХ) 
и участие в качестве экспонента в выставочной деятельности Мира искусств 
(Санкт-Петербург, 1902 – 1903) можно было бы объяснить постоянной творчес-
кой эволюцией С. Жуковского. Художник реально осознавал уровень не соответ-
ствия искусства передвижников современным творческим методам и тенденци-
ям, он направляет свои поиски в сторону новых пластических форм и образной 
интерпретации пейзажной живописи.

Деятельность в СРХ была привлекательна для С. Жуковского тяготением 
его участников к принципам пленерной живописи, тенденциям к импрессио-
низму. Большое творческое воздействие на сложение творческой манеры Жу-
ковского сыграла активная творческая деятельность К. Коровина, основателя 
русского варианта европейского импрессионизма. В этот период художник доби-
вается значительных этюдно-пленерных достижений, свободной интерпретации 
и использования импрессионистической манеры письма. СРХ организовал 18 
выставок в Москве, Петрограде, Киеве, Казани (1903 – 1923). 

Деятельность СРХ была закончена в 1923 году.
В 1902 – 1903 годах С. Жуковский принимает участие в выставках 

объединения Мир искусства (Санкт-Петербург). Ядро этого объединения состави-
ли петербуржские художники А. Бенуа, К.Сомов, М. Добужинский, Л. Бакст и 
др. Участники этого объединения были объединены одной эстетической платфор-
мой и борьбой против академизма и передвижничества. Объединение занималось 
пропагандой современного искусства и культуры Западной Европы, установле-
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нием творческих контактов с ведущими художниками Европы. Для С. Жуковского 
участие в выставочной деятельности этого объединения, общение с художниками этого 
круга было своеобразной европейской школой сложения эстетических принципов, 
знаний, зрелого роста профессионального мастерства, вхождения в европейский мир 
художественной культуры, Тенденции к неоромантизму и стилю модерн, которые на-
блюдались в творчестве художника, находили поддержку среди «мироискусстников» 
и вписывались в круг творческих устремлений ведущих мастеров «Мира искусств», 
тесно связанных с европейским искусством

Эти творческие объединения резко полемизировали друг с другом, опираясь на 
абсолютно разные программы и взгляды на задачи и цели современного искусства, 
эстетики и философии. Шел интенсивный процесс осмысления и познания новой эпохи 
и способов его отражения в искусстве и культуре.

Произведения С. Жуковского представленные на выставках этих творческих со-
юзов являли собой зрелые завершенные полотна, которые свидетельствовали о профес-
сиональном мастерстве, своеобразной, оригинальной художественной манере, ярком 
таланте пейзажиста, принадлежавшего к европейской пейзажной живописи конца 
XIX и начала XX века.

С. Жуковский также был активным участником элитарной интеллектуальной жиз-
ни Москвы и Санкт Петербурга. В начале XX века в Москве были популярны кабаре-
театр «Летучая мышь» (1908 – 1918) под руководством актера, конферансье и режис-
сера Н. Балиева (1876 – 1936), клуб «Шмаровинские среды» (1880 – 1923), который 
организовывал коллекционер и меценат В. Шмаровин (1842 – 1924). С. Жуковский 
был постоянным и активным участником этих клубов и часто сам принимал участие в 
разнообразных клубных акциях.

УДК 069.8:7](477.53)75.056
С16

М. А. Салюк

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРТРЕТНОЇ МІНІАТЮРИ З ФОНДОВОЇ 
ЗБІРКИ ПОЛТАВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ (ГАЛЕРЕЇ 

МИСТЕЦТВ) ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРОШЕНКА

У повідомленні розглянуто проблеми дослідження та атрибуції портретної мініатюри 
з зібрання Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка.

Ключові слова: портретна мініатюра, А.Й. Хінтц, Д.І. Кудрявцев, С.А. Кудрявцева, 
Трощинські, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка

Портретна мініатюра – твір невеликого формату, виконаний на емалі, порце-
ляні, слоновій кістці, пергаменті чи папері. Це найбільш вишуканий вид образот-
ворчого мистецтва, що вирізняється своєрідною технікою та витонченістю письма. 
Особливого значення набула портретна мініатюра, яка сформувалася в добу Від-
родження та мала походження від книжкової мініатюри. Починаючи з XVI століт-
тя, мистецтво мініатюрного портрету пережило періоди розквіту, зрілості і зане-
паду. Винахід дагеротипії, а пізніше фотографії, в середині ХІХ століття потіснив, 
а згодом і замінив цей різновид портретного жанру. Проте портретна мініатюра 
залишилася свідком історичних епох, відображенням естетичних ідеалів, окре-
мих сторінок побуту людей в різні часи. Вона збереглася в її первісному вигляді: 
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оформленою в обтягнуті оксамитом, з бронзовими накладками, рамки, вико-
наною на кришках табакерок, годинників, нанесеною на браслети, каблучки 
та віяла. Завдяки мініатюрному розміру портрет набув інтимного характеру. 
Його використовували в якості подарунка, компактного і водночас дорого-
цінного предмета. Зображений улюблений образ завжди був поруч.

Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка 
має у фондовій збірці невелику за кількістю, але досить цікаву, представлену 
різними художніми школами колекцію портретної мініатюри. Більшість цих 
творів потрапила до музею в 1919 році, тобто під час його заснування, з ма-
єтків відомих і заможних родин Полтавщини. На жаль, в роки окупації Пол-
тави німецькими нацистами вся музейна інвентарно-облікова документація 
була втрачена. Свідчень про твори мистецтва, що входили до довоєнної збір-
ки, не залишилося. Незважаючи на старання цілого ряду поколінь музейних 
науковців, серед експонатів музею все ще є ті, які вперто зберігають свої та-
ємниці. Тому кожне нове відкриття в галузі науково-дослідної роботи, стає 
подією в житті музею. Пошуки продовжуються, вивчається і мініатюрний 
портрет, який до певного часу залишався поза увагою дослідників. Адже до-
слідження портретної мініатюри не просте завдання, складність полягає ще 
й у її первісному герметичному оформленні, яке приховує відомості про авто-
ра та відображену особу. Сьогодні науковці все активніше використовують 
такий важливий інструмент у цій діяльності, як інтернет. Сприяє пошуковій 
роботі й поява електронних версій відомих книжкових видань з мистецтва 
мініатюри та її представників. Музеї і власники приватних збірок теж роз-
міщують на своїх сайтах інформацію, корисну для вивчення колекції пор-
третної мініатюри із зібрання музею. Саме завдяки цифровим публікаціям і 
вдалося провести атрибуцію однієї із музейних мініатюр – це експонат за но-
мером Га-49 – «Невідомий художник. Сімейний портрет. Порцеляна, гуаш. 
6,5х8,5». Час надходження – 1919 рік. 

Поясне зображення чоловіка середніх років і молодої жінки на тлі сіро-
го кольору. Одяг портретованих відповідає моді першої чверті ХІХ століт-
тя. Жінка вбрана у відкриту сукню із зеленим ліфом, чоловік – у військо-
вий мундир, з високим червоним коміром і розшитими золотою ниткою по 
малюнку рукавами. На мундирі - військові нагороди. Голови портретованих 
злегка повернені один до одного, жінка грає на арфі. Портрет обрамлений по 
периметру металевою рамкою золотистого кольору, яка вставлена в більш 
масивну глибоку дерев’яну раму (рис. 1). 

Пошуки спрямовані на встановлення авторства та імен портретованих дають 
підставу стверджувати, що на мініатюрному парному портреті зображено подруж-
жя Кудрявцевих – Дмитра Івановича і Софії Олександрівни. Основою для такого 
висновку стала опублікована на сайті «Русский биографический словарь» репро-
дукція мініатюрного портрету (рис. 2) із зазначенням всіх необхідних даних:

 «Автор: Хінтц Андрій Йосип
Джерело ілюстрації: Государственная Третьяковская галерея. Каталог со-

брания. Живопись XVIII – XX веков. Т. 1. Портретная миниатюра XVIII – на-
чала XX века. М.: Красная площадь, 1997.

Місце ілюстрації в джерелі: С. 128
Джерело і місце зберігання оригіналу: Державна Третьяковська галерея, 

Москва
Додаткові відомості про оригінал: кістка, акварель, білила, золото. 5,3х7,0
Час створення оригіналу: 1821
Зображені: Кудрявцеви Дмитро Іванович і Софія Олександрівна» [1].
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Вдалося знайти й відомості про 
автора, хоча вони й досить бід-
ні. Хінтц Андрій Йосип (Jedrzei 
(Andreas) Josef Hintze (Hintz) – у 
книзі «Checklist of Painters from 
1200-1994» («Перелік художників 
1200-1994 рр.»), виданій в Лондо-
ні, представлений як польський 
художник І пол. ХІХ ст., період 
творчості 1814-1826 [2]. У стат-
ті Т.А. Селінової «Миниатюрные 
портреты участников Отечествен-
ной войны 1812 – 1814 годов в со-
брании ГИМа» вказано, що Хінтц 
– польський мініатюрист. В 1807 – 
1812 роках він навчався у відомого 
живописця і педагога Яна Рустема 
(1762 – 1835) у Віленській школі 
живопису. Працював у Кракові, в 
1812 році – у Варшаві, 1820-1830 – 
у Вільно, з 1840-го – в Петербурзі і 
Москві. Підписувався: «Hintz». [3, 
с. 206]. Йому приписують авторство 
мініатюрних портретів Полтораць-
кої Е.П. (уродж. Бакуніної) (1838) 
і Обрескової Н.Ф. (1835, Літератур-
ний музей Пушкінського будинку, 
СПб).

Що ж стосується портретова-
них, то: Кудрявцев Дмитро Івано-
вич (1760 – 1828) – генерал-майор, 
учасник російсько-турецької війни 
(1787 – 1792), битви під Аустерлі-
цем (1805). Здобув освіту в Арти-
лерійському й інженерному кадет-
ському шляхетському корпусі у 
Санкт-Петербурзі. За відвагу, про-

явлену в походах проти французьких військ під командуванням Наполеона Бо-
напарта (1769 – 1821), нагороджений золотою шпагою з написом «За хоробрість» 
(1808) і бойовими орденами. В 1810 році вийшов у відставку, був повітовим пред-
водителем Малоярославецького благородного дворянства (1814 – 1817). З 1796 
року одружений на Софії Олександрівні Грабовській, від якої мав 12 дітей. 

Кудрявцева Софія Олександрівна (1784 – 1835) вважалася позашлюбною донь-
кою останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського (Stanislaw 
August Poniatowski) (1732 – 1798) і фрейліни Ельжбети Грабовської (Elzbieta 
Grabowska) (1748 – 1810). Дитинство провела у Варшаві, з 12 років одружена з 
Д.І. Кудрявцевим. Авторка записок «Краткія выписки моей жизни. Записки Со-
фіи Кудрявцевой, дочери короля Станислава Понятовскаго. (Посвящено 10 мар-
та 1829 г. Ольге Трощинской)», з яких ми дізнаємося про факти з біографії Софії 

Рис. 1. Невідомий художник. Сімейний портрет. 
Порцеляна, гуаш. 6,5х8,5. Мініатюра з фондової збірки 
ПХМГМ імені Миколи Ярошенка

Рис. 2. А.Й. Хінтц. Кудрявцеви Дмитро Іванович і 
Софія Олександрівна. 1821. Кістка, акварель, білила, 
золото. 5,3х7,0. Мініатюра із зібрання ДТГ
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Олександрівни і історію цієї 
сім’ї [4]. 

Рід Кудрявцевих жив у ма-
єтку Панське Малоярославець-
кого повіту Калузької губернії. 
Про історію садиби Панське та 
її мешканців є цікавий нарис 
С.В. Безсонова (1885-1955), 
професора, доктора архітек-
тури (1936) [5]. Його статті 
друкувалися у виданнях Това-
риства вивчення російської са-
диби 1923-1930 років. У нарисі 
є опис мініатюрного портрета і 
він цілком збігається із зобра-
женням на мініатюрі, яку ми 
досліджуємо. Далі мовою оригіналу: «...остановимся на его портрете, где он 
представлен бравым мужчиной, с курчавыми волосами, бритым по тогдашней 
моде, в отставном мундире с «Анной на шее» и «Георгием» в петлице. Так как 
генерал изображен без эполет, то очевидно его рисовали после отставки 1810 
года, т.е. не моложе 55 лет. ...Сама София Александровна на миниатюрном 
портрете с мужем изображена ... с мечтательным видом, вполне гармониру-
ющим с общей настроенностью, с арфой в руках. Как видно из записок, Со-
фия Александровна всегда любила музыку и много ею занималась. Искусство 
игры на арфе она передала дочери Ольге...». Репродукція цієї мініатюри (рис. 
3) додається і до статті А.П. Лунякова «Прошлое и настоящее этой старинной 
усадьбы под Малоярославцем» про садибу Панське [6]. 

З історії роду Кудрявцевих відомо, що улюблениця Софії Олександрівни, 
донька Ольга вийшла заміж за Андрія Трощинського, племінника держав-
ного діяча Російської імперії, представника українського козацького роду, 
відомого мецената Д.П. Трощинського (1754-1829). Саме йому Дмитро Тро-
щинський, не маючи прямих спадкоємців, заповідав велику частину своїх 
багатств і управління маєтками. А.А. Трощинський (1774 – 1851) жив зі сво-
єю сім’єю в садибі Кибинці Миргородського повіту Полтавської губернії.

Він був двоюрідним братом М.І. Гоголь-Яновської (1791 – 1868), матері 
М.В. Гоголя [7]. Ольга Дмитрівна дружила з нею, вела постійне листування. 
Разом вони брали участь в аматорских виставах відомого кибинського театру, 
яким керували батько письменника В.П. Гоголь-Яновський (1777 – 1825) та 
поет і драматург В.В. Капнист (1758 – 1823) [8]. Цікаві спогади про маєток 
Кибинці, його власників і мешканців залишила С.В. Скалон (1796 – 1861), 
дочка В.В. Капніста. Згадує вона і про Ольгу Трощинську та її чоловіка [9]. 

Певний час в маєтку Трощинських перебувала й Софія Олександрівна Ку-
дрявцева. І хоча, як вказує С.В. Безсонов, вона була похована в огорожі церк-
ви с. Карижа, поблизу садиби Панське, свої «Краткія выписки ...» авторка 
склала в Кибинцях, про що свідчить підпис в кінці тексту: «Софія Кудряв-
цева. Кибинцы, марта 10-го 1829 г.» [4]. Тривалий період, аж до 1882 року, 
згадані записки зберігалися в родині Трощинських, доки з паперів Д.А. Тро-
шинського (сина А.А. та О.Д. Трощинських) не були підготовлені до друку на 
сторінках журналу «Русская старина» [4]. 

Ретельний аналіз зібраних даних, візуальне порівняння твору із збірки 
Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка 

Рис. 3. А.Й. Хінтц. Кудрявцеви Д.І. і С.О. 1821. 
(репродукція до статті А.П. Лунякова)
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та репродукції твору із Державної Третьяковської галереї, дослідження художньо-
образного рішення обох мініатюр, а також співставлення технічних засобів, вико-
ристаних при їх виконані та розмірів дає можливість здійснити важливий крок в 
атрибуції експонату, який понад 100 років вважався невідомим. 

Отже, з огляду на те, що обидві мініатюри демонструють абсолютну візуальну 
тотожність образів, та ту обставину, шо твір із зібрання ДТГ атрибутований і опу-
блікований, можемо стверджувати – на портретній мініатюрі із збірки ПХМГМ 
імені Миколи Ярошенка відображені Кудрявцев Дмитро Іванович (1760–1828) та 
Кудрявцева Софія Олександрівна (1784 – 1835). Найвірогідніше цей сімейний пор-
трет зберігався в с. Кибинці, куди міг бути привезеним як самою С.О. Кудрявце-
вою, так і її донькою, Ольгою Дмитрівною Трощинською (уродж. Кудрявцевою), а 
до Полтавського художнього музею надійшов разом з іншими художніми ціннос-
тями, врятованими однією із ряду виїзних експедицій, утвореного в 1919 році, в 
Полтаві, «Комітету по охороні пам’яток старовини, мистецтва і природи на Пол-
тавщині». 

Маючи між собою значну зовнішню подібність, твори, що розглядаються, різ-
няться за своїми техніко-технологічними характеристиками. Не співпадають вони 
і за розмірами. Так, мініатюрний портрет із ДТГ виконаний на пластині з кістки, з 
використанням акварелі, білил і золота. Його розмір – 5,3х7,0см. Мініатюра з пол-
тавського музею написана на порцеляні гуашшю і її розмір становить 6,5х8,5см. 
Полтавська мініатюра може бути авторським повторенням, або дуже точною ко-
пією роботи польського митця А.Й. Хінтця з Третьяковської галереї, оскільки з 
максимальною точністю передає не лише композицію і колорит, але й притаманні 
художнику, на рівні індивідуальної творчої манери, особливості малюнку люд-
ського тіла. 

Таким чином, проведене дослідження дає підстави внести зміни до запису про 
експонат з Інв. №. Га-49 із Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) 
імені Миколи Ярошенка. Запис має виглядати так: «Хінтц Андрій Йосип (?). Ку-
дрявцеви Дмитро Іванович і Софія Олександрівна. І пол. ХІХ ст. Порцеляна, гуаш. 
6,5х8,5». 

Так за допомогою інтернет ресурсу вдалося розкрити одну із таємниць портрет-
ної мініатюри із музейної збірки. Проте не слід забувати що дослідження потрібно 
продовжувати. Для точного встановлення авторства добре було провести комплек-
сне технологічне обстеження обох творів. Але інколи буває достатньо зазирнути й 
під герметичне обрамлення. Можливо, що автор залишив для нас підказку у ви-
гляді зробленого на звороті підпису. Так чи інакше, але вже цей перший досвід 
переконує, що вивчення колекції портретної мініатюри із збірки Полтавського 
художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка на сучасному етапі 
має значні перспективи.
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Л. В. Сідак 

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРАФІЧНОЇ ПЛАСТИКИ
СУЧАСНИХ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ В РАМКАХ ПИТАННЯ

АТРИБУЦІЇ ПОРТРЕТНОГО ЖИВОПИСУ

Дослідження додаткових інструментів для вирішення питання авторства у 
рамках атрибуції портрету Н.М. Пушкіної-Ланської за допомогою графічного редак-
тора Adobe Photoshop. Багатофункціональність редактора може бути застосована 
в роботі мистецтвознавців-дослідників, наукових співробітників музеїв та ін. Діа-
гностика трьох фільтрів графічного редактора. Порівняльний аналіз даних, який 
допомагає простежити і виокремити графічний почерк, пластичну мову досліджу-
ваного художнього твору. Новітній інструментарій для визначення авторства.

Ключові слова: живописний портрет Н.М. Пушкіної-Ланської, художники-пор-
третисти, Т.А. Нефф, І.К. Макаров, атрибуція, музейна справа, Полтавський ху-
дожній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, нові інструменти атри-
буції, додатковий інструментарій мистецтвознавця, програма Adobe Photoshop, 
Фотошоп, можливості фільтрів, нові форми наукової діяльності, графічний почерк 
живописного твору, графічна пластика, пластична мова портрета, порівняльний 
аналіз, визначення авторства, нові напрямки дослідження, науково-дослідницькі ла-
бораторії.

«Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет…»
З листа О. С. Пушкіна до Н. М. Гончарової 

У Полтавському художньому музеї Галереї мистецтв імені Миколи Яро-
шенка є експонат, який має відношення до родини відомого поета Олександра 
Сергійовича Пушкіна. Це копія з портрету Наталії Миколаївни Пушкіної-
Ланської (картон, олія, 36х26.5, Ж-131). Копію виконано з роботи академіка 
Санкт-Петербурзької Академії мистецтв Тимофія (Тімаліона) Андрійовича 
Неффа (1805 – 1876) рукою невістки Пушкіних – Софії Олександрівни. Екс-
понат потрапив в музей від онуки О.С. Пушкіна – Бикової Марії Олександрів-
ни, яка була дружиною племінника видатного письменника М.В. Гоголя – 
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Миколи Володимировича Бикова [4, с. 46]. Експонат має особливе значення для 
нашого краю і нашого міста, яке оспівав О.С. Пушкін у поемі «Полтава», а М.В. 
Гоголь у низці своїх нетлінних творів.

На портреті вже не молода, але все ще вродлива Наталія Миколаївна (в дівоцтві 
Гончарова). Жінка, заради якої поет відмовився від «мятежного наслажденья» [7] 
молодості і, у подальшому, лишився життя. Жінка, до якої був небайдужий сам 
імператор Микола I.

8 липня 1830 року у сонеті «Мадонна» Олександр Сергійович Пушкін написав:
…Исполнились мои желания.
Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец. [8]
А вже 30 липня 1830 року поет пише листа Наталії Миколаївні Гончаровій – 

своїй нареченій: «Прекрасные дамы просят меня показать ваш портрет и не могут 
простить мне, что его у меня нет. Я утешаюсь тем, что часами простаиваю перед 
белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды...» [3, с. 932].

«Мадонна з немовлям» П’єтро Перуджіно (1450 – 1523), про яку згадує О.С. 
Пушкін у своєму листі, зараз знаходиться в Державному музеї образотворчих мис-
тецтв імені О.С. Пушкіна у Москві (РФ). (За іншою версією О.С. Пушкін милу-
вався копією з «Бріджуотерської мадонни» Рафаеля, що тимчасово прикрашала 
вітрину книгарні Слєніна, порівнюючи її з образом своєї нареченої).

У 1831 році схожість Наталії Миколаївни з італійської мадонною підкреслю-
вала у своєму щоденнику також і графиня Д.Ф. Фікельмон – онучка М.І. Куту-
зова: «Это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, 
– лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхоли-
ческим выражением, – глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, – взгляд 
не то чтобы косящий, но неопределенный, – тонкие черты, красивые черные 
волосы» [12].

Наталія Миколаївна народилася 27 серпня 1812 року в маєтку Каріан Тамбов-
ської губернії. Вона була шостою дитиною у сім’ї. Її батько – Микола Опанасович 
Гончаров (1787 – 1861) – був сином Опанаса Абрамовича Гончарова (1760-1832), 
засновника полотняних заводів у Росії. Мати – Наталія Іванівна Гончарова (1785 
– 1848), у дівоцтві Загряжська – була правнучкою гетьмана Петра Дорофійовича 
Дорошенко (1627 – 1697) і мала виняткову вроду.

Дитинство Наталія Миколаївна провела у родовому маєтку Гончарових – По-
лотняний Завод, з шести років жила в Москві, у будинку на Нікітській вулиці. 
Після вінчання з Пушкіним, переїхала до Петербурга і, майже відразу, стала «най-
більш модною» жінкою вищого світу, однією з перших красунь Північної Пальмі-
ри. Генерал О.П. Єрмолов писав у грудні 1831 року: «Гончаровой-Пушкиной не 
может женщины быть прелестней. Здесь многие находят ее несравненно лучше 
красавицы Завадовской» [2, с. 40].

Чисельні відгуки сучасників Наталії Миколаївни свідчать про її надзвичайну 
вроду. Це означає, що в аспекті розвитку портретного мистецтва XIX століття з 
його прагненням до передачі «облич епохи», художники не могли оминути ува-
гою її образ. Гончарова – предмет натхнення художників – жінка світу, її бажа-
ють бачити, милуватися нею. Врахуємо факт, що початок фотографії у Росії було 
покладено у 1839 році. Певною мірою, лише художній портрет, на той час, давав 
можливість відобразити зовнішність людини.

Таким чином, саме портрет стає найбільш вичерпним джерелом інформації 
щодо зовнішності Наталії Миколаївни Гончарової-Пушкіної-Ланської.
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Художники-портретисти першої половини XIX століття прагнуть до реа-
лістичної передачі натури, але створені ними образи все ще романтизовані. 
Це легко простежити на прикладі деяких портретів Н. М. Гончарової.

Її дитячий портрет невідомого художника – малюнок італійським олівцем 
і сангіною. На малюнку дівчинка років шести у білій сукні, з коротким пря-
мим волоссям і класичними рисами обличчя. Особливістю цього портрета є 
«повна відсутність посмішки» [1, с. 10].

Романтичний, повітряний акварельний портрет пензля Олександра Пав-
ловича Брюллова (1798 – 1877) – брата відомого художника Карла Брюллова 
– датований 1831 – 1832 р. Він «повинен бути визнаний найбільш раннім» [1, 
с. 20] портретом Н.М. Гончарової, часу її перших світських успіхів. На ньому 
вона зображена у відкритій бальній сукні, її волосся причесане згідно моді 
30-х років, красиві світло-карі очі, на чолі нитка перлів з підвіскою, у вухах 
довгі сережки.

Вишуканий акварельний портрет роботи В.І. Гау (1816 – 1895) датований 
1842 – 1843 р., «насправді відноситься до періоду її вдівства» [1, c. 56]. Вона 
зображена в білій бальній сукні, прикрашеній мереживом, на сукні – вели-
кий аграф, на голові капелюшок із страусиним пір`ям, темні локони підкрес-
люють дуже гарне обличчя. Вбрання доповнює темно-сіра накидка, підбита 
горностаєм. Цікаво, що художник отримав замовлення на написання цього 
портрету від князя П.А. Вяземського.

Портрети Н.М. Пушкіної-Ланської 1840 – 1850-х років мають інший ха-
рактер: в них менше безпосередності, з’являється деяка сухість, напруже-
ність, перші ознаки старіння, що є характерним і для досліджуваного нами 
портрета.

Темою нашого дослідження є використання можливостей сучасних гра-
фічних редакторів у рамках атрибуції портретного живопису. Проведемо 
його саме на прикладі оригіналу портрету Н.М. Ланської, який було створе-
но під час другого шлюбу Наталії Миколаївни з генералом П.П. Ланським. 
Портрет виконано в академічній манері, властивій російському портретному 
мистецтву другої половини XIX століття. Простежується очевидне тяжіння 
художника до реалістичного зображення натури. Однак, образ Н.М. Лан-
ської все ще має деякі романтичні риси [6, с. 201].

Зауважимо, що портретне мистецтво цього періоду переживає перехідний 
етап розвитку і використовує нові засоби виразності. XIX століття дає нам 
величезну палітру образів від романтичних початку століття до реалістичних 
періоду передвижників. Прагнення яскраво відтворити характер натури сти-
мулювало пошуки художників, що сприяло поглибленню змісту портретного 
живопису і появі нової художньої мови. 

У цей період велика увага приділялася проблемі портретної схожості, що 
отримала особливу гостроту у зв’язку з розвитком фотографії. У структуру 
уявлень, крім ідентичності рис і пропорцій моделі, входила передача харак-
терної міміки, поз і жестів, а також впізнаваності фігури у цілому. Від гар-
ного портрета очікували також відтворення загального враження від моделі.

З огляду на історію атрибуції досліджуваного нами портрету [9], візьмемо 
для даного дослідження деякі портрети пензлів двох художників-портретис-
тів, яким у процесі атрибуції приписувалося авторство, а саме, Т.А. Неффа 
(1805 – 1876) та І.К. Макарова (1822 – 1897).

Варто акцентувати увагу на різницю у віці. Т.А. Нефф був старший за І.К. 
Макарова на сімнадцять років. На тлі стрімкого розвитку портрета XIX сто-
ліття це відбилося в очевидних відмінностях у творчості даних художників. 
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Розуміння цього факту стане у пригоді на шляху нашого дослідження.
Зробимо опис оригіналу портрету: картина має прямокутний вертикальний 

формат. Н.М. Ланська зображена фронтально, з поворотом праворуч від глядача, 
у розвороті голови на три чверті в протилежний бік. Вона сидить на стільці з різь-
бленою спинкою, одягнена у білу сукню з відкритими плечима і руками. На шиї – 
синя з золотом стрічка, заколота брошкою. У вухах – білі сережки. Волосся, розче-
сане на прямий проділ. Зліва, на руці – червона накидка, підбита хутром. Портрет 
написаний на теплому тлі коричнево-охристої гами. По кутах картини розташова-
на узагальнена гілка рослини. Ми бачимо вже немолоду жінку. Все ще правильні 
риси несуть на собі відбиток перенесених страждань і втоми.

Для нашого дослідження скористаємося графічним редактором Adobe 
Photoshop, багатофункціональність якого може бути застосована не тільки у робо-
ті дизайнерів поліграфії, художників різних напрямків, але і в роботі мистецтвоз-
навців-дослідників, наукових співробітників музеїв.

Використаємо найбільш доречні для даного дослідження фільтри та плагіни. 
Це допоможе нам, перетворивши зображення у монохромне, відшукати унікальні 
авторські особливості графічної пластики, авторський почерк у роботах обох пор-
третистів.

Далі, скористаємося методом порівняння графічного почерку (з точки зору гра-
фічних засобів побудови портрету та індивідуальності у пластиці ліній при відтво-
ренні образу) двох передбачуваних авторів портрету, а також зробимо невеликий 
аналіз композиції що стосується положення моделі щодо осей. Ймовірно, виокре-
мивши авторський графічний почерк кожного з художників і порівнявши його 
з графічним почерком досліджуваного нами портрету, ми зможемо співвіднести 
його авторство з тим чи іншим художником.

Для дослідження візьмемо фрагменти зображення дванадцяти відомих жіно-
чих портретів пензля Т.А. Неффа і дванадцяти жіночих портретів, які належать 
пензлю І.К. Макарова (перелік використаних портретів в кінці статті). Виділимо з 
цих портретів фрагменти із зображенням облич і розподілимо їх на аркуші у чоти-
ри ряди поруч з фрагментом досліджуваного нами зображення оригіналу портрету 
Н.М. Ланської. Зробимо це для зручності проведення порівняльного аналізу. Та-
ким чином, ми отримаємо два шаблони для двох художників (рис 1, роботи Мака-
рова – верхній блок, роботи Неффа – нижній блок).

Перетворимо обидва шаблони в монохромне (чорно-біле) зображення і піддамо 
їх впливу фільтрів, які посилюють графічний почерк. При цьому маємо на увазі, 
що кожному художнику властивий неповторний графічний почерк, визначивши 
який, ми, з більшою часткою ймовірності, віддамо авторство оригінала тому чи 
іншому портретисту.

Пропишемо коротко алгоритм послідовності дій по перетворенню кожного з 
шаблонів.

1. Перетворюємо зображення в монохромне.
2. Корегуємо первинний знебарвлений шаблон в режимі «Інверсія» (А).
3. Корегуємо первинний знебарвлений шаблон за допомогою фільтра «Ізогелія» (B).
4. Корегуємо первинний знебарвлений шаблон у режимі фільтра «Ксерокс» (C).
У зв’язку з обмеженістю обсягу статті відмовимося від низки інших фільтрів 

і плагінів, придатних для наших цілей. По черзі зосередимо увагу на порівнян-
ні оброблених шаблонів між собою. Домовимося, що порядковий номер шаблону 
Т.А. Неффа – 1, а шаблону І.К. Макарова – 2. Тоді, відповідно, шаблон Т.А. Неф-
фа, оброблений фільтром «Інверсія», матиме вигляд – 1А. А номер шаблону І.К. 
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Макарова, оброблений фільтром «Інверсія», матиме вигляд – 2А (рис. 2). За 
аналогією: 1В і 2B (рис. 3), 1С та 2С (рис. 4). У даному випадку, нас цікавлять 
два параметри: можливості конкретного фільтра і почергова порівняльна ха-
рактеристика графічного почерку двох художників.

1. Можливості фільтра «Інверсія»: легко простежуються варіанти поло-
ження голови щодо вертикальної та горизонтальної осей. Присутній особли-
вий акцент на манері промальовування і взаємозв’язку очей, брів, носа і пе-
ренісся, губ; форми чола. Чітко простежується градація світлотіней.

Шаблон 1А (рис. 2, нижній блок фрагментів):
Образи на шаблоні 1А у сукупності схожих рис мають: класичне «анти-

чне» перенісся, подібний і ідентичний розріз очей без відхилень в межах го-
ризонтальної вісі, невелику верхню повіку, ідентично заокруглені невеликі 
брови. практично однакове «античне» чоло. Спостерігається відстороненість 
погляду, особливе авторське зображення зіниць, очне яблуко (білок) майже 
без передачі об’єму, слабкий світлотіньовий розбіг в межах обличчя. Присут-
ня схожість образів.

Шаблон 2А (рис. 2, верхній блок фрагментів):
Образи на шаблоні 2А у сукупності схожих рис мають: унікальні для кож-

ної моделі перенісся, ніс, розріз очей. вираз губ, що сприяє розкриттю специ-
фічності характеру моделей. Розріз очей коливається в межах горизонтальної 
вісі. Овали обличчя не ідентичні. Нахил голови в межах осей коливається.

Порівняльний аналіз шаблонів 1А і 2А дає наступні результати:
У шаблоні 2А спостерігається більший світлотіньовий розбіг, більша тов-

щина брів і більша різноманітність в побудові образів, що сприяє розкриттю 
характеру моделі. Губи на шаблоні 2А відрізняються чуттєвістю, у зв’язку з 
чим виникає відчуття присутності матеріальної жінки. На шаблоні 1А у мо-
делей спостерігається скромний і відсторонений вираз обличчя, що робить їх 
схожими з античними скульптурами. Перенісся є, немовби, продовженням 
лінії чола, губи покірно зімкнуті і не акцентовані. Спостерігається специфіч-

Рис. 1. Шаблон 1 и 2. Рис. 2. Шаблон 1А и 2А.
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не промальовування очного яблука, що більш співвідноситься з досліджуваним 
нами портретом.

Підсумок по фільтру «Інверсія»: досліджуваний портрет ближчий до типових 
робіт Т.А. Неффа.

2. Можливості фільтра «Ізогелія»: простежується глибина очних западин, пло-
ща тіні, пропорції світла і тіні, пластика овалу обличчя, голови, взаємозв’язок 
пропорцій частин обличчя.

Шаблон 1B (рис. 3, нижній блок фрагментів): У семи портретах очі моделей гли-
боко посаджені. Побудова облич за принципом античного зразка. Ідеальна лінія 
волосся з прямим проділом, що підкреслює високе чоло. Обличчя подовжені, за-
гострена лінія підборіддя. У дев’яти випадках ідентичний поворот голови – фрон-
тальний, з розворотом вправо від глядача, як на досліджуваному нами портреті.

Шаблон 2B (рис. 3, верхній блок фрагментів):
Посадка очей не глибока. Пропорції облич коливаються: висота чола, довжина 

носа, довжина підборіддя на всіх зразках індивідуальна. Простежуються відмін-
ності в вигинах лінії волосся, що підкреслює велику реалістичність у відтворенні 
натури. Овали облич також відрізняються різноманітністю. Відсутня єдність в по-
вороті голови – в кожному зразку положення унікальне.

Порівняльний аналіз шаблонів 1B і 2B дає наступні результати:
У досліджуваному нами портреті спостерігається глибока посадка очей, ідеаль-

на лінія волосся як в шаблоні 1В. Будова обличчя за античним зразком. Поворот 
голови – фронтальний, з розворотом вправо від глядача. Погляд відсторонений, за 
яким важко простежити характер.

Підсумок по фільтру «Інверсія»: досліджуваний портрет ближчий до типових 
робіт Т.А. Неффа.

3. Можливості фільтра «Ксерокс» (рис. 4): простежується загальна лінійна плас-
тика (каркас первинного рисунка), графічна основа живописного полотна, яка пе-
редає авторський почерк у зображенні моделей. Видно деталі промальовування во-
лосся, вигин брів і губ, нахил очей, розмір носа, що дозволяє зробити порівняльний 
аналіз «рисунка» живописного портрета.

Шаблон 1С (рис. 4, нижній блок фрагментів):
Спостерігається посилення тіні по всій межі волосся. У дев’яти випадках про-

стежується схильність до близької посадки очей, як у досліджуваному нами пор-
треті, і, також, до загострення підборіддя. Напівтінь простежується не чітко. У 
чотирьох випадках відзначається присутність особливої тіні на шиї у вигляді неве-
ликої бокової лінії, що можна віднести до авторського почерку. Акцентовано ниж-
ню повіку в семи роботах, так само як у досліджуваному нами портреті.

Шаблон 2С (рис. 4, верхній блок фрагментів):
Тінь біля краю волосся розподіляється вибірково. Чітко проявлено напівтінь. 

Вигин брів, губ, носа унікальний в кожному зразку. Присутня особлива пластика 
у передачі волосся, зачіски. У результаті авторської пластики, у кожному зразку, 
добре простежується характер моделі, що сприяє більшій реалістичності у переда-
чі образів.

Порівняльний аналіз шаблонів 1С і 2С дає наступні результати:
У досліджуваному нами портреті присутня тенденція до близької посадки очей. 

Є наявність особливої тіні на шиї як в шаблоні 1С, а також особливе промальову-
вання підборіддя, що можна віднести до авторського почерку.

Підсумок по фільтру «Ксерокс»: досліджуваний портрет ближчий до типових 
робіт Т.А. Неффа.
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Суттєвим для нашого дослідження є усвідомлення того факту, що будь-
який художник-портретист втілює у моделі риси, які вважає найбільш важ-
ливими в жінці, тобто, створює свій особистий жіночій ідеал. При втіленні 
ідеалу наріжним стає глибинне, підсвідоме сприйняття і особистісне уявлен-
ня художника про те, якою має бути жінка. У процесі творчого акту відбува-
ється свого роду підсвідомий запит і спроба відтворити його зовні, створивши 
з власного уявлення. Так народжується не тільки авторський ідеал жіночої 
краси, а ще й авторський почерк передачі цього ідеалу. Згадаймо жіночі об-
рази створені Леонардо да Вінчі (1452 – 1519), Тіціаном Вечелліо (близько 
1488–1576), Сандро Боттічеллі (1473 – 1505)… Ми вирізняємо запропонова-
ний ними ідеал цілком і відразу у всіх їх творах. Їх «авторський ідеал» впіз-
наваний нами, навіть коли ми бачимо роботу, яку ніколи раніше не бачили. 
Ми говоримо, що це авторський стиль, образна мова, авторський почерк.

Коли йдеться про портрет, з’являється більше рівнів передачі і сприйняття і 
виникає відчуття більшого – сприймання художника як інструменту, за допомо-
гою якого отримуємо образ на портреті. Художник виступає як призма, як збіль-
шувальне скло, як «мікроскоп», як прилад налаштований на певну унікальну 
частоту трансляції. Якщо відштовхнутися від цієї думки і скористатися матема-
тичним методом вирішення завдання від протилежного, ми отримаємо ще один 
незвичайний спосіб для здійснення досліджень портретних художніх творів, а, 
за бажанням, будь-яких художніх творів образотворчого мистецтва. Суть його, 
на перший погляд, здається розпливчатою: визначити графічну пластику пер-
шооснови живописного твору. Однак, використовуючи можливості пластичної 
графіки графічних редакторів і розглядаючи вибрані роботи з допомогою філь-
трів і плагінів, ми отримуємо гідний інструмент для дослідницької роботи. Без-
умовно, варто зауважити, що для успішності досліджень необхідно брати зразки 
високої якості, тобто отримані шляхом сканування з високою роздільною здат-
ністю або фотографування за допомогою якісних дзеркальних фотокамер.

Рис. 3. Шаблон 1В и 2В. Рис. 4. Шаблон 1С и 2С.
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Досліджуваний нами портрет Н.М. Пушкіної-Ланської має специфічний ха-
рактер: в ньому відсутня безпосередність, присутня деяка сухість, напруженість, 
що помітно вже при першому огляді. Подальший порівняльний аналіз створених 
шаблонів дозволив нам зазирнути трохи глибше. Кожен з двох художників, робо-
ти яких ми досліджували, мав свою мету і користувався лише своїми творчими 
методами. 

Жіночі портрети художника Т.А. Неффа граціозні по постановці фігур, гармо-
нійні за кольоровою гамою, хоч і не завжди схожі на оригінал внаслідок прагнення 
автора прикрасити образ. Графічний аналіз його портретних творів за допомогою 
сучасного графічного редактора дозволив нам виокремити деякі властиві лише для 
його творчості особливості, визначити його унікальний художній почерк. Якщо 
спробувати узагальнити образ жінки на портретах пензля Т.А. Неффа, можна під-
креслити деякі подібні риси, а саме: відстороненість, задумливість, піднесеність, 
покірність, акцентованість області чола як осередку знань та інтелекту, загостре-
ність підборіддя і зображення маленьких, позбавлених чуттєвості губ, як відхід 
від теми кокетування. Створюється відчуття, ніби художник соромиться зазирну-
ти глибше за межу дозволеного, в той час як саме проникнення в характер було 
основним художнім завданням для портретистів початку XIX століття. Т.А. Нефф 
засновує свій графічний почерк на правильних античних рисах обличчя, трохи 
зближує посадку очей, акуратно прописує лінію волосся. Він, практично, не надає 
об’єму білкам очей, зате, по-особливому, прописує зіницю. Розподіляє світлотінь 
строго за правилами, як на античній статуї, уникаючи виразної передачі відблис-
ку від додаткового джерела світла. Жінки на його полотнах – загадки. Дивлячись 
на них ми можемо лише здогадуватися який характер вони мають і в цьому якраз 
і полягає принадність портретів пензля Т.А. Неффа. І саме такою – загадковою і 
відстороненою – постає перед нами Н.М. Ланська на портреті, що ми досліджуємо.

Для художника-портретиста І.К. Макарова головним було створити характер-
ний образ жінки, передати унікальність моделі, її характер. Заради цього він вда-
ється до ряду притаманних лише йому прийомів: робить обличчя центром картини 
– воно стає найяскравішою, добре освітленою, плямою на полотні. У прописках 
використовує складні півтони, неяскраві, неконтрастні, які плавно переходять з 
одного в другий. Портретний живопис І.К. Макарова відрізняється природністю 
образів, багатством поз, великим психологізмом. Цікаво, що художник писав і 
парні портрети, в яких особливими прийомами передав внутрішній зв’язок близь-
ких один одному людей.

Що стосується нашого дослідження за допомогою графічного редактора, зі спе-
цифічних особливостей, які можна віднести до графічного почерку даного худож-
ника, слід виділити «мінливий» нахил голови. Вже одна ця особливість наводить 
на думку про постійний пошук виграшного для моделі положення, що означає 
роботу не за шаблоном. Помітно варіювання нахила брів, лінії очей, носа, підбо-
ріддя. Віртуозно оперуючи розмірами і нахилом, вигином, особливим розподілом 
світла і тіні художник створює унікальність характеру моделі, відповідаючи ви-
могам портретного мистецтва XIX століття.

З огляду на різницю у віці цих двох художників, на прикладах їх робіт доречно 
сказати про спадкоємність у розвитку портретного мистецтва цього періоду. Прин-
ципи які використовував у своїх роботах Т.А. Нефф були підхоплені і розвинені 
І.К. Макаровим. До розуміння цього ми прийшли в результаті аналізу творів цих 
видатних портретистів свого часу за допомогою можливостей графічної пластики 
сучасного графічного редактора Adobe Photoshop.
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Можливості сучасних графічних редакторів таких як Adobe Photoshop, 
Corel Draw, Adobe Illustrator, Gimp та ін. розширюють палітру інструментів 
професіоналів, які працюють у сфері мистецтва, і, особливо, тих з них, хто 
займається суперечливими питаннями атрибуції творів мистецтва. Фільтри 
і плагіни графічних редакторів дозволяють здійснити порівняльний аналіз 
даних, простежити і виокремити графічний почерк, пластичну мову худож-
нього твору, його первинний графічний «скелет».

Сучасні графічні редактори так само можуть бути рекомендовані виклада-
чам художніх і педагогічних ВУЗів для створення художніх дослідницьких 
лабораторій.
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Використано фрагменти робіт І. К. Макарова:
Портрет Н.О. Пушкіної. Портрет Н. М. Ланської. Портрет М.О. Пушкіної. Портрет Є.Ф. Тют-

чевої. Жіночий портрет. Жіночий портрет. Портрет графині Д.В. Олсуфьевої. Портрет Є.Г. 
Анненкової. Портрет Е.А. Трегубової. Жіночий портрет. Портрет А.Д. Соломірської. Пор-
трет А.Й. Ушакової, уродженої Коні.
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трет Поліни Віардо-Гарсіа. Портрет статс-дами і благодійниці Т.Б. Потьомкіної. Портрет 
великої князівни Катерини Михайлівни. Портрет Обручевої. Портрет невідомої. Італійка. 
Портрет великої князівни Марії Миколаївни. Жіночий портрет. Портрет Софії де Кейшн. 
Купальниця.
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Г. Я. Скляренко 

«МІФ «УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО»: ВИСТАВКОВИЙ ПРОЕКТ
ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА

 
Історія українського мистецтва, а точніше – створення її сучасної версії на-

лежить до найбільш актуальних завдань вітчизняного мистецтвознавства. 
Складність його вирішення обумовлена, зокрема, недостатньою музеєфікацією 
національної мистецької спадщини – від давнини до сучасності, відсутністю ґрун-
товних музейних експозицій, які б широко та різнобічно репрезентували поступ 
українського мистецтва, віддзеркалюючи його динаміку та протиріччя, своєрід-
ність явищ та багатозначність змістів. Важливою проблемою є й розробка самої 
концепції історії українського мистецтва, яка б відповідала рівню сучасної мисте-
цтвознавчої науки, враховувала попередні теоретичні напрацювання та виклики 
сучасної культури. Адже бачення минулого завжди так чи інакше корелюється 
сучасністю, тими проблемами, які переживає суспільство.

Для України, яка впродовж десятиріч Незалежності болюче та напружено вибу-
довує свій шлях, осмислення минулого, аналіз традицій виходить далеко за межі 
суто академічних питань, стає нагальною потребою, пов’язаною із переосмислен-
ням національного досвіду. Тим більше, що історія мистецтва є не лише переліком 
художніх творів, а й перш за все аналізом ідей та змістів, що насамкінець й форму-
ють особливості національного культурного простору.

Виставковий проект «Міф «українське бароко», що був представлений в 2012 
році в Національному художньому музеї в Києві (куратори Г. Скляренко, О. Бар-
шинова), став в цьому плані першою спробою концептуально переглянути історію 
вітчизняного мистецтва, обравши для цього одну з наскрізних та засадничих тра-
дицій українського мистецтва та культури – «лінію бароко», що не лише глибоко 
вплинула на художню та ширше – національну свідомість, а й явилася певною сві-
тоглядно-естетичною моделлю культури, сконцентрувавши у собі кризові аспекти 
її розвитку. Міжмузейний характер проекту, до якого були залучені твори живо-
пису, скульптури, графіки, відео-арту, сучасні художні об’єкти з колекцій Наці-
онального художнього музею України, Національного музею українського деко-
ративного мистецтва, Музею театрального, музичного та кіномистецтва, Музею 
книги і друкарства України, Дирекції виставок Національної спілки художників 
України, з приватних зібрань та майстерень сучасних митців, дозволив представи-
ти мистецький розвиток масштабно та різнобічно, артекулювавши той постійний 
діалог сучасного з минулим, який є основою художнього поступу.

Звернення до бароко невипадкове. «Центральна епоха в духовній історії Укра-
їни», за висловом Д.Чижевського, вітчизняне бароко не лише дало низку шедев-
рів архітектури, живопису, графіки ХVII – ХVIII століть, а й прокреслило широку 
традицію, що зберегла свою актуальність надалі, своєрідно відзиваючись в творах 
ХХ-го та й ХХI-го століть. Значною мірою саме бароко визначило чи не головні 
архетипи української культури, вплинуло на світогляд, естетичні пріоритети, за-
початкувало образи та міфологеми, що стали для неї визначальними. Як наголо-
шував С.Кримський, бароко в Україні «історично пов’язане з духовним станов-
ленням української нації, отож, у певному сенсі виконує етнокреативні функції, 
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тобто є посутнім складником процесу переробки 
українцями світового досвіду на власній етніч-
ній основі …» [2, c. 23].

Проте цей досвід є далеко неоднозначним. 
Адже епоха бароко в Україні – це час не лише 

піднесення національно-визвольного руху, а й релігійних війн, боротьби за 
незалежність та її втрата, «козацького лицарства» і доби Руїни, трагедії гро-
мадянських протистоянь, національних злетів і поразок, це час вибору свого 
шляху « між Сходом і Заходом» і нового поділення українських земель між 
сусідніми державами. І хоча саме на злеті барокової епохи Україна втратила 
свою незалежність, а пізніше через запровадження кріпацтва на підросій-
ських землях по суті повернулася до феодалізму, його цінності збереглися в 
її культурі надовго, породжуючи стійкі національні міфи, підтримуючи сві-
тоглядні та естетичні вартості. Саме бароко стало в Україні довготривалим 
уособленням національної мрії, яка підживлювала візії реформаторів куль-
тури та мистецтва новітнього часу.

Показовим є й інтерес до бароко у новітню епоху. Невипадково бароко роз-
глядається сьогодні як особливий тип культури, що актуалізується у кризо-
ві, переламні періоди та заново відтворюється у медійну добу, де її теперіш-
ній віртуальний вимір виявляється подібним до тих захоплень безмежністю 
простору та відчуттям хисткості засад світоустрою, які надихали митців та 
філософів ХVII – ХVIII століть. Барокові злети та протиріччя, іронія і драма-
тизм, тяжіння до театралізації та декоративності міцно вплітаються у сучас-
не « суспільство спектаклю» (Гі Дебор), «театракратію» (Ж. Баладье) з їхні-
ми піар-технологіями та маніпуляціями суспільною свідомістю. Як писав М. 
Барг, бароко – це «стиль мислення людей «епохи, що розгубилася», зневірив-
шись к всьому наслідуваному, і разом з тим такої, що ще не знайшла ґрунту 
для нового символу віри. Це був дух буквально збентежений тою мінливістю 
всього і у всьому, яка йому відкрилася» [1, c. 317-318]. Паралелі з сучасністю 
– очевидні та зрозумілі.

Виставка «Міф «українське бароко» запропонувала новий погляд на істо-
рію вітчизняного мистецтва: не як послідовну зміну періодів та епох, що або 
заперечували або наслідували одна одну, а як на складний, повний контр-
аверсій розвиток наскрізної, в даному випадку барокової моделі, котра на 
кожному етапі демонструє інші змісти та значення. Тим більше, що «привід 
бароко» не раз виступав в українському мистецтві засобом реактуалізації ми-
нулого та встановлення його діалогу з сучасністю.

…Експозиція виставки розпочиналася ще на фасаді музею. Спеціально 
для неї художниця О. Міленті спроектувала велику інсталяцію: квітковий 

1. Архангел Михаїл. 18 ст.

2.  Савадов А. Оммаж Марії Примаченко.2009
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партер з бароковим орнаментом 
перед входом до музею як метафо-
ру пишної української природи та 
золоту трубу, що огортала колони 
музейного портику виразною деко-
ративною арабескою. Її зміст – теж 
метафоричний, змішав між со-
бою реалії сучасності (газову трубу 
«Дружба», яка дотепер символізує 
«газову проблему» і залишається 
і справді «золотою» для України) 
та традиційну барокову декоратив-
ність. Інсталяція не тільки «онови-
ла» образ музею, підключила його 
до сучасного життя, а й стала ба-
гатозначним образним акцентом в 
міському просторі… 

Нетрадиційно була побудована і 
експозиція, що розгорнулася у 9-ти 
залах другого поверху музею та на 
його сходах. Проходячи нею, гля-
дач не просто роздивлявся живопис, 
скульптуру, графіку різних епох, 
сучасне відео і анімацію, а ставав 
учасником захоплюючої дискусії 
про бароко в Україні та світі, у якій 
«брали участь» її дослідники – Г. 
Вельфлін, Д. Чижевський, А. Фосі-
йон, Є. д’Орс, М. Фуко та ін.: цита-
ти з їхніми висловлюваннями були 
розміщені в залах. Отже – «бароко 
не дає щасливого буття» (Г. Вель-
флін), його принцип «маніпуляції 
з розривом між формою та змістом» 

(С. Жижек), воно може бути «однією з форм масової культури» (Ю. Лотман) або 
виникати з самої природи «з її численними складками»» (Ж. Дельоз)… В контек-
сті експозиції, де твори поєднувалися за тематичними, образно-змістовими, есте-
тичними аналогіями, ці висловлювання фіксували напрямок кураторської думки, 
розширювали змістове поле.

… Прокресливши різні історичні епохи, бароковість постає в українському мис-
тецтві як певний образно-змістовий стрижень, від якого тягнуться різноспрямо-
вані струмені, що, здається, далеко відійшли один від одного, але насправді тісно 
пов’язані між собою. Пишна орнаментика іконопису та парсуни ХVII – ХVIII сто-
літь відзивається в орнаментах Г. Собачко та П. Власенко, в театральних костюмах 
А. Петрицького та О. Екстер, у канонічній для українського малярства «Нарече-
ній» Ф. Кричевського, у історичних стилізованих живописних панно Ф. Гуменюка 
та в іронічних «візерункових» полотнах М. Маценка, де «українська бароковість» 
поєднує символи далеких одна від одної історичних епох… У другій половині ХХ 
століття барокові візії надихали творчість Ю. Луцкевича, відкриваючи простір до 

3.  Рябченко В. Права частина диптиху
« Героїчні пупсики». 1989.

4.  Міленті О. Інсталяція на фасаді НХМУ. 2012.
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тої свободи, яка протистояла ідеологічним канонам радянської естетики; на-
повнювала вітально-драматичний живопис А. Лимарєва; їхні риси присутні 
у драматичних образах скульптур М. Грицюка, де класичність змісту поєд-
нується з складною просторовістю загострених композицій; стилістика та об-
рази бароко наскрізно прокреслили графіку С. Якутовича…

…Через бароко утверджував себе український модернізм та нова україн-
ська державність: у 1918 році у козацькі строї одягав Г. Нарбут військо геть-
мана П. Скоропадського, його образи оживали у створених майстром гербах 
та символіці. Пізніше барокова орнаментика увійшла в українську графіку 
1920-х, а потім і в радянські плакати кінця 1940 – початку 1950-х, засвід-
чивши на цей раз кінець сталінської доби, з її фальшивою пишністю та деко-
ративністю. Подовженням теми стала графічна серія О. Тістола «Українські 
гроші» (1997 – 2010), що іронічно переосмислювала гру цінностей – справ-
жніх та удаваних…

Примхлива «лінія бароко» помітна у малюнках О. Богомазова, композиці-
ях В. Меллера чи Н. Рибака. Та й соцреалізм, що на словах знецінював укра-
їнське бароко як прояв «буржуазного націоналізму», тут, в Україні по-своєму 
використовував його риси – перебільшений пафос, театралізацію, штучну 
піднесеність. Прикладами стали представлені в експозиції відоме полотно М. 
Хмелька 1947 року «Тост за великий російський народ» та витканий народни-
ми майстринями у 1939-у «тематичний гобелен» за ескізом Д. Шавикіна «К.Е. 
Ворошилов приймає парад червоного козацтва», чи (представлені в експозиції 
як слайд-шоу) нездійснені архітектурні ансамблі кінця 1930 – 1950-х років, 
для будівництва яких знищували справжні барокові споруди. Однак варто 
пам’ятати, що у ХVIII столітті у «модному» тоді бароковому дусі були пере-
будовані в Україні багато давньоруських пам’яток, у такий спосіб утверджую-
чи нові державні та естетичні вартості, відкидаючи минуле і позначаючи нові 
точки відліку для національної історії. Про це свого часу писав релігійний фі-
лософ та дослідник давньоруського середньовіччя Г. Федотов наголошуючи: 
«Милуючись широкими викрутасами київського бароко, як не подосадувати, 
коли воно обліпило, ніби шаром жиру, стрункі, скромні стіни князівських 
храмів? Хоч які дорогі спогади про національне пробудження України-Мало-
росії, вони зникають перед пам’яттю про єдину, велику добу київської сла-

5.  Якутович С. З серії « Запорожці». 2006.
6. Рябченко С. Спокуса Святого Антонія. 2010
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ви. У цій славі все зникає» [4, c.216]. З бароко розпочинається «міфологізація» ві-
тчизняної історії, що пишно розквітне у радянську добу. Приклад – вигадані події 
на «історичних» полотнах М. Самокіша (неіснуюча «Битва Максима Кривоноса з 
князем Яремою Вишневецьким», 1934), або ідеологічно «відретушований» сюжет 
відомої картини «У Петроград» О. Лопухова (1957)… 

З бароко в українській культурі утверджуються образи, що стануть символами 
національного характеру та втіленням ідеї національного руху: Запорізька січ, ко-
зацька вольниця. «Легенди» української барокової доби пройдуть крізь творчість 
Тараса Шевченка, надихатимуть митців початку ХХ століття, зокрема Г. Нарбу-
та, який і перетворив свого часу українське бароко на «актуальне національне ми-
нуле», джерело оновлення образності та стилістики українського мистецтва доби 
модерну… З бароко увійде в українське мистецтво чи не найзагадковіший його 
образ – Козак Мамай, «велична, викристалізувана віками думка народу про свою 
сутність» [3, c. 34]. В одному з залів експозиції були представлені історичні візії 
українського мистецтва, ніби віддзеркалюючи один в одному і фрагмент «Страш-
ного суду» ХІХ столітті, і полотно М. Самокіша, і наче за його мотивами написану 
на межі абстракції і сюжетності «Трійку» Л. Подерев’янського (1990), і картину 
«Тарас на чолі війська» М. Дерегуса (1952), і народні картини «Козак Мамай»…

Нове бачення історії ХХ століття зафіксувала фото-серія В. Савадова «Колек-
тивне червоне» (1999), де розпад СРСР поставав у трагедійно-гротескових образах, 
«цитатою» з яких сприймалася картина В.Пальмова «За владу Рад!» (1927)…

З бароко тягнеться в Україні традиція «візуальної поезії», розпочата у ХVII 
столітті Іваном Величковським. Гра з зображеннями, знаками, змістами була 
підхоплена у 1920-і українськими футуристами М. Семенком, А. Чужим, Ф. Ло-
патинським, з середини ж 1950-х стала головної темою для «художника слова» – 
першого радянського концептуаліста харків’янина В. Бахчаняна, а пізніше – для 
киянина В. Барського, у 2010-х трансформуючись мовою SMS у молодого худож-
ника Р. Мініна. В експозиції залу «української барокової графіки» гравюри ХVIII 
століття були представлені поряд з творами 1920-х років В. Модзалевського, су-
часними композиціями П. Макова та Д. Кавсана, унаочнюючи діалогічність об-
разно-світоглядного мислення.

Бароко – це «вихід за межи краси» (Д. Чижевський), інтерес до людини у житті 
та смерті. Про це – релігійна картина «Годинник страждань Христових» ХVIII сто-
ліття, лякаючи «Книга мертвих» А. Савадова (2001), фото з циклу «Body» С. Со-
лонського (1993), живопис В. Ралко, «Жертвоприношення» Є. Равського (2010), 
«злети та падіння» персонажів творів В.Сидоренка…

Бароко – це мандри у просторі і часі, де шлях людини та народу подібний на 
лабіринт («Лабіринт України», Ю. Соломка, 2001) або таємничі блукання та по-
шук свого місця у світі від народження до смерті («Генезис» О. Чепелик, 2010), це 
багаторазово «перемальована» історичними катаклізмами мапа України («Уроки 
історії» А. Попова, 2011)…

Невипадково на бароко спиралися художники покоління перебудови, складно, 
контроверсійно поєднуючи між собою віддалені епохи. Чи не тому в етапній для 
сучасного мистецтва «Роксолані» О. Тістола (1995) барокові образи переходять у 
радянську атрибутику, а величезне по-бароковому репрезентативне та вигадливе 
полотно А. Савадова «Оммаж Марії Примаченко» (2009) змішує між собою образи 
з картин славетної художниці та персонажів сучасних ілюстрованих журналів… 
Художники «нової хвилі» – О. Голосій, В. Цаголов, В. Раєвський, О. Гнилицький, 
О. Ройтбурд, Я. Бистрова, М. Скугарєва, Д. Кавсан, С. Ликов, В. Рябченко, М. 
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Маценко, С. Паніч, Ю. Соломко та ін. вперше побачили бароко як пробле-
му української культури, як те магічне коло, у якому вона існує вже кіль-
ка століть, наче неспроможна вийти на інші рівні осягнення дійсності. Про 
актуальність бароко для молодого покоління 2010-х свідчать скульптурно-
мозаїчні об’єкти Ж.Кадирової, комп’ютерний живопис С. Рябченка, відео С. 
Воязловського, групи РЕП та ін.

З метою зробити виставку максимально інформативною та візуально на-
сиченою в залах музею на моніторах були показані слайд-шоу з бароковими 
архітектурними пам’ятками ХVII–ХVIII століть в Україні, бароковою книж-
ковою графікою, а також необароковою архітектурою ХХ століття та сучас-
ності та творами українських художників «нової хвилі», що не увійшли до 
експозиції. Виставковий проект став справжнім дослідженням української 
барокової традиції, висвітлив багато тем та проблем для подальших наукових 
розвідок.

Проект засвідчив, що бароко в Україні себе не вичерпало, його живить 
карнавальність сучасного політичного театру, гнучкість піар-технологій, що 
вправно маніпулюють суспільною свідомістю. Його міфи входять до нової 
ідеології незалежної держави, відсуваючи на маргінеси необхідність критич-
ного осмислення пережитого досвіду. Виставка «Міф» Українське бароко» 
окреслила проблему, її змісти – відкриті та дискусійні. В залах головного му-
зею країни вона говорила про головне – про минуле, що не зникає, про сучас-
не, що тоне у легендах, про необхідність нарешті звернутися до реальності, в 
якій тільки і можна жити.
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І. Ю. РЄПІН. ОБРАЗИ ЄВАНГЕЛІСТІВ МАРКА ТА ІОАННУ
ЗІ ЗБІРКИ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ

В 1867 р., у період навчання в Академії мистецтв, Рєпіним були створені парні зо-
браження «Євангеліст Іоанн» і «Євангеліст Марк», що нині зберігаються в Харків-
ському художньому музеї. Перше з них являє собою копію, виконану з копії К.П. Брюл-
лова з картини Доменікіно, а друге – копію з образу роботи В.Л. Боровиковського для 
іконостасу Казанського собору в Санкт-Петербурзі. Постановка портретного за-
вдання в цих копіях говорить про ту цілеспрямованість у власній творчій еволюції, 
яку вже в студентські роки виявляв Рєпін.

У період навчання в Академії мистецтв Рєпіним виконувалися не стільки 
ікони в точному сенсі слова, а скоріше живопис на релігійні сюжети, який 
іноді використовувався в якості молитовних образів. Подібні твори Рєпін 
виконував в студентські роки для заробітку: «<...> три роки, – пише В.М. 
Москвінов, – він не бував на батьківщині, весь час борючись зі злиднями і 
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заробляючи на стороні. <...> Іноді він писав ікони <...>, пробиваючись цим з дня 
на день» [6, с. 29].

Їх характерним прикладом є парні зображення «Євангеліст Іоанн» (рис. 1) і 
«Євангеліст Марк» (рис. 2), що нині зберігаються в Харківському художньому 
музеї. Перше з них являє собою, як про те свідчить авторський напис на звороті, 
копію, виконану «з картини Домінікіно з копії К.П. Брюллова», а друге – копію з 
образу роботи В.Л. Боровиковського для іконостасу Казанського собору в Санкт-
Петербурзі [див.: 11, с. 28]:

«Ці дві з чотирьох композицій, скопійованих з класичних зразків, виконані в 
Петербурзі в 1867 році для іконостасу церкви (Різдва Богородиці. – О.Ш.) в селі 
Руські Тишки Харківської губернії. Ці твори Рєпіна-студента свідчать про його 
інтерес до іконопису в недалекому минулому, коли він з 1859 по 1863 рік з артіллю 
майстрів розписував церкви на Слобожанщині» [11, с. 3].

Обидві роботи є композиції, вписані в коло невеликого діаметра (26 см). Вони 
відрізняються ретельністю мальовничого моделювання форми, вишуканою роз-
робкою колориту, декоративного в хорошій академічній традиції середини XIX ст. 
Від оригіналів їх відрізняє кілька більш темна тональна гама, мабуть, прийнята 
художником для того, щоб об’єднати розрізнені роботи в ансамблі іконостаса.

Детально історію їх створення викладає В.М. Москвінов:
«Однією з причин, що спонукали Рєпіна приїхати в це (1867 г. – О.Ш.) літо в 

Чугуїв, було замовлення шести іконостасних ікон для церкви с. Тишки (в 16 вер-
стах від Харкова). Мабуть, це замовлення зроблене в його попередній приїзд на 
батьківщину в 1866 році. Художник виконував ікони в Петербурзі і привіз їх уже 
готовими на Харківщину. <…>. Художник побував в Тишках, провівши там по-
ловину літа» [6, с. 37].

Зіставлення цих робіт з ранніми іконами художника, які відокремлюють один 
від одного всього п’ять-сім років, говорить про разючі відмінності в рівні професій-
ної майстерності і в розумінні художніх завдань.

Перші іконописні роботи виконувалися ним в традиційній для провінційних 
артілей манері відтворення «ізводів» – зразків, що виконували роль іконописно-
го оригіналу і, як правило, являли собою ремісничі граверні копії із західноєвро-
пейського барокового і ренесансного живопису. Така практика була поширена на 
Україні з кінця XVIII ст. і говорить про значну редукцію іконописної традиції.

Про те, що подібний досвід роботи з ізводами довго зберігався в практиці про-
вінційних, в тому числі і чугуївських, іконописців, і був освоєний Рєпіним рані-
ше, ніж досвід натурної роботи, пише І.Е. Грабар:

«(Малюнки, датовані 1859 р. – О.Ш.) <...> зроблені явно не з натури, а з естам-
пів, що підтверджують слова самого Рєпіна, сказані ним його першому вчителю в 
художній школі при Петербурзькій біржі, Рудольфу Жуковському. Учитель, ма-
буть, здивований відмінним малюнком провінційного юнака, звернувся до нього з 
питанням:

– А ви де вчилися?
– Я – в Чугуєві. Тільки малюю ось так, на папері, я в перший раз в житті. Ми 

там все більше ікони писали, образа; малювали тільки контури з естампів»[цит. 
за: 5, т. 1, с. 301 – розрядка І.Е. Грабаря].

Цю історію, розказану самим художником в уже досить похилому віці, не слід 
сприймати буквально. Робота з натури і за зразками велася Рєпіним в Чугуєві, 
принаймні, паралельно. Але подібна аберація пам’яті може свідчити про те, що 
спочатку для юного Рєпіна ще не акцентована була принципова різниця в страте-
гіях і методології цих форм художньої практики.
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Але вже через п’ять років у наявності цілий комплекс художніх завдань. 
Характерний сам вибір зразків для копіювання – твори великих вітчизняних 
майстрів портрета.

Образи євангелістів для царських врат головного іконостасу Казансько-
го собору в Петербурзі виконувалися В.Л. Боровиковським в 1804–1811 рр. 
Вони являють собою мальовничий ансамбль з чотирьох квадратних зобра-
жень: Марк – 74 X 74 (рис. 3), всі інші – 73,5 X 73,5 см (рис 4–6), – що нині 
перебуває в Державному Російському музеї [див.: 2, с. 363-364; 4, с. 70-71].

Т.В. Алексєєва пише про широку популярність в Росії живописного ан-
самблю Боровиковського, створеного для Казанського собору:

«Твори Боровиковського для Казанського собору, особливо для головно-
го іконостасу, придбали з плином часу велику популярність. Художник сам 
неодноразово повторював їх на замовлення для різних церков (одне з таких 
повторень (зараз знаходиться. – О.Ш.) в Третьяковській галереї). Крім того, 
швидше за все, близько 1820 р. Боровиковський виконав літографії з чоти-
рьох зображень євангелістів, а ще в 1819 р. вони були відтворені в літографії 
ж В.І. Погонкіним. Мабуть, з цих літографій, а також і з мальовничих копій 
робилися численні повторення різними художниками по всій Росії. Цікаво, 
що автолітографії Боровиковського знаходилися в якості зразків для іконо-
писання (у багатьох місцевих майстрів. – О.Ш.) <...>. У Харківському Музеї 
образотворчих мистецтв зберігається образ «Євангеліст Марк», написаний 
І.Є. Рєпіним в його молоді роки на батьківщині. Цей образ перегукується з 
оригіналом Боровиковського» [2, с. 258].

Виходячи з порівняння живопису оригіналу роботи Боровиковського та 
рєпінської копії, стає зрозумілим, що образ писався без використання літо-
графських відтворень.

Та обставина, що в іконостасі Тишківської церкви Різдва Богородиці були 
зведені зображення, які сходять до різних оригіналів, дозволяє припустити, 
що і вибір «ізводів» був наданий самому художнику, у всякому разі, це не 
було замовлення на копіювання всього комплекту образів Боровиковського.

Тоді особливо цікавим стає питання, що ж зумовило вибір художником 
саме цих оригіналів для копіювання.

Сучасні дослідники говорять про високу мальовничу якість робіт Борови-
ковського для Казанського собору.

Т.В. Алексєєва пише про ті художні особливості, які характеризували ан-
самбль Боровиковського: «На долю Боровиковського випала відповідальна 
частина завдання – виконання шести образів («Благовещания»і євангелістів) 
для царських врат головного іконостасу, а також чотирьох місцевих образів. 
<...> Картони Боровиковського отримали схвалення. <...> Боровиковський 
сприймав виконання замовлення як почесний обов’язок <...>» [2, с. 253].

Ескізи-варіанти образів євангелістів Марка (рис. 7) та Луки меншого роз-
міру – 34,5 X 27 см – перебували в 2-й пол. XIX ст. в збірках М.М. Романова 
в Санкт-Петербурзі і у Цвєтковській галереї в Москві (за даними Т.В. Алек-
сєєвої вони нині знаходяться в Хабаровському далекосхідному художньому 
музеї [див.: 2, с. 363-364], проте в Каталозі ДРМ щодо образу Марка такої 
вказівки немає [див.: 4, с. 70]).

Т.В. Алексєєва в своєму докладному списку творів Боровиковського не 
вказує їх попереднього власника, – в Цвєтковську галерею вони могли по-
трапити не раніше 1880-х рр. [див.: 7, с. 303-304]. Оскільки роботами зі спо-
рудження собору відало палацове відомство, згодом Міністерство двору, ймо-
вірно припустити, що матеріали, пов’язані з художнім оздобленням будівлі, 
зосереджувалися в Академії мистецтв, де в 1860-і рр. їх міг бачити Рєпін.
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У всякому разі, рєпінська копія і розміром, і характером зображення ближче 
саме ескізному варіанту. У ній, як і в оригіналі Боровиковського, відсутній німб 
навколо голови євангеліста, тоді як в екземплярі Казанського собору він чітко про-
писаний. Більш узагальнений у Рєпіна лев – знак євангеліста, який в остаточному 
варіанті Боровиковського виписаний досить докладно і в той же час стилізовано. 
Цієї стилізації немає або, у всякому разі, значно менше в узагальненому зобра-
женні ескізу. Є різночитання в кількості написаних євангелістом рядків у Рєпіна 
(три) і у Боровиковського (в образі Казанського собору їх п’ять, в ескізі ж вони не 
намічені).

Мабуть, можна стверджувати, що Рєпіну були відомі обидва варіанти роботи 
Боровиковського. Зокрема, на це вказує трактування фону справа позаду єванге-
ліста. На ескізі Боровиковського фон майже однотонний, лише з ледь помітним 
натяком на спину лева. В остаточному варіанті ця спина цілком докладно прописа-
на. У Рєпіна ми бачимо також виразне, хоча і більш темне, ніж у Боровиковського, 
її зображення.

Частково рєпінська копія має вільний характер. Художник змінює формат зо-
браження, вписуючи – і треба сказати, вельми вдало – фігуру в коло. Вже тим са-
мим завдання факсимільного відтворення він з самого початку роботи не вирішує і 
об’єднує риси відразу двох першоджерел. Але при цьому робота копіїста в одному 
з центральних і дуже багатолюдних соборів Петербурга була, зрозуміло, утрудне-
на, тоді як копіювання в приміщенні Академії для студента було заняттям, само 
собою зрозумілим.

Т.В. Алексєєва підкреслює, що в мальовничому ансамблі Боровиковського для 
Казанського собору знайшли втілення найбільш актуальні художні тенденції сво-
го часу, пов’язані з вивченням класичного мистецтва Відродження і Нового часу: 
«<...> в художній манері Боровиковського позначилося і його вивчення класич-
них зразків живопису, перш за все Мурільо, Корреджо і частково Рафаеля. Це 
були майстри, оточені особливим пієтетом в очах теоретиків мистецтва того часу 
і взагалі людей, пов’язаних своїм естетичним смаком з класицизмом. <...> Вплив 
зразків відчувається <...> особливо в іконах <...>. Ретельно вдивлявся, ймовірно, 
художник і в картини Корреджо <...>, які повинні були йому імпонувати вишука-
ним моделюванням світлотіні об’ємів, чого завжди так домагався в своїх роботах і 
російський майстер »[2, с. 254].

Одночасно художник був зосереджений і на вивченні конкретної натури: «<...> 
соковитим і вільним пензлем в золотистій зеленувато-оливковій гамі написані 
“Євангелісти”, при створенні яких художник, ймовірно, користувався в якості на-
турників жебраками, що постійно приходили, як згадував племінник, до нього в 
будинок (щоранку вони наділялися милостинею). Відбиток простої реальної нату-
ри відчувається в цих зображеннях» [2, с. 254] (рис.8).

Дослідниця зазначає достатню типовість подібного методу роботи для росій-
ських майстрів рубежу XVIII–XIX ст.: «Така прихильність до традиційних зраз-
ків, поєднувалися, втім, з живою уявою художника, переробляючи враження і 
від простої натури, надавали його релігійним творам в значній мірі ідеалізований 
характер <. ..>. Але, з іншого боку, їм притаманна і піднесеність, яка була харак-
терна для багатьох створінь живописця і відповідала загальному напрямку його 
пошуків в ці роки »[2, с. 254, 258].

Використаний Рєпіним оригінал був написаний художником, який зазнав 
впливу складного комплексу ідей класицизму, сентименталізму й романтизму. 
Їх одночасний вплив створював суперечливу картину розвитку російського мисте-
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1. І.Ю. Рєпін. Євангелист Іоанн. 1867. 
Харківський художній музей.
2. І.Ю. Рєпін. Євангеліст Марк. 1867. 
Харківський художній музей.
3. В.Л. Боровиковський. Євангеліст Марк. 
1804–1811. Державний Російський музей. Санкт-
Петербург.
4. В.Л. Боровиковський. Євангеліст Іоанн. 
1804–1816. Державний Російський музей. 
Санкт-Петербург.
5. В.Л. Боровиковський. Євангеліст Матвій. 
1804–1811. Державний Російський музей. Санкт-
Петербург.
6. В.Л. Боровиковський. Євангеліст Лука. 
1804–1811. Державний Російський музей. Санкт-
Петербург.
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7. В.Л. Боровиковський. Євангеліст Марк. 1804–1811. Ескіз-
варіант. Хабаровський далекосхідний художній музей
8. В.Л. Боровиковський. Алегорія зими. Старий, що гріє 
руки біля вогню. 1804. Державна Третьяковська галерея. 
Москва.
9. К.П. Брюллов. Іоанн Богослов. Копія з картини 
Доменікіно Цампьері. 1839. Краснодарський художній 
музей.
10. Доменікіно Цампьері. Іоанн Богослов. 1620-1621. 
Державний Ермітаж. Санкт-Петербург.
11. К.П. Брюллов. Портрет князя О.М. Голіцина. 1840. 
Державна Третьяковська галерея. Москва.
12. Е.П. Гау Будуар імператриці Марії Олександрівни. 1861. 
Державний Ермітаж. Санкт-Петербург.
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цтва початку XIX ст. і позначав базову проблематику творчості найбільших 
його майстрів. Це була опозиція ідеалізації та індивідуалізації образів, що 
сходила до протиставлення класичних зразків і натури.

У доктрині класицизму така опозиція знімалася за рахунок методу роботи. 
Як відомо, в ній досконале в мистецтві визначалося як наслідування природі 
і виправлення її за античними зразками. Однак досвід розвитку російського 
мистецтва кінця XVIII і особливо початку XIX ст. з усією очевидністю ви-
явив внутрішню суперечливість такої творчої установки, гостро позначивши 
прихильність одному або іншому як проблему самовизначення митця, тему 
вибору шляху автора в мистецтві і, врешті-решт, його творчої долі. Повною 
мірою ці внутрішні боріння майстра відбили і ікони Казанського собору.

До 1860-х рр. гострота позначеного протиріччя аж ніяк не згладилася. 
Швидше, проблема з розряду екзистенціальних перейшла в площину техніч-
них методів праці. Наскільки це питання було актуальним, свідчить і вну-
трішня полеміка, яку вже немолодий Рєпін веде в своїх спогадах з ректором 
Академії часів його молодості Ф.А. Бруні:

«– Що стосується цього, – він вказав багатозначно на свій лоб, – у вас є, 
але ви негарно і слабо компонуєте. Я вам раджу: виріжте з паперу фігурки ва-
шого ескізу і спробуйте пересувати їх на папері один до одного, далі, ближче, 
вище, нижче і, коли угруповання стане красиве, обведіть олівцем і вимальо-
вуйте потім. Вам необхідно зайнятися таким чином композицією.

Це була хороша практична порада старої школи, але мені вона не сподоба-
лася, я навіть сміявся в душі над цією механікою. “Яке порівняння з теорією 
того (Крамського. – О.Ш.), – подумав я, зітхнувши вільно на вулиці. – Хіба 
жива сцена в житті так підтасовується? Тут будь-яка випадковість красива. 
Ні, життя, життя ловити! Уяву розвивати. Ось що треба ...“» [10, с. 172-173].

Ікони, створені Боровиковським для Казанського собору, які служили Рє-
піну як оригінали і зразки, саме в силу властивого їм суперечливого тракту-
вання життєво переконливої натури як ідеалізованих образів, з усією очевид-
ністю вступали в полеміку як з однією, так і з іншою традицією. Мабуть, цією 
внутрішньою суперечливістю слід пояснювати звернення Рєпіна при писанні 
образа євангеліста Іоанна до оригіналу зовсім іншого типу.

Хоча зовнішні причини зміни оригіналу видаються значно простішими і 
багато в чому випадковими.

Як уже зазначалося, копіювати образи безпосередньо в приміщенні Ка-
занського собору було вельми скрутним. Мальовничі ескізи же зображень 
євангелістів Іоанна і Матвія меншого розміру, які були б виконані Борови-
ковським і перебували б у розпорядженні Рєпіна, нам не відомі. Мабуть, їх 
взагалі могло не бути. Але в Академії мистецтв перебувала виконана К.П. 
Брюлловим близько 1839 р. копія (рис. 9) з «Євангеліста Іоанна» Доменікіно 
Цампьері (Дзампьері), що зберігається в Ермітажі [див.: 3, с. 351] (рис. 10).

Як показує Е.М. Ацаркіна, Брюллову належать дві копії цього твору відо-
мого італійського майстра XVII ст. Місцезнаходження одного з них сьогодні 
невідомо (до 1948 р. вона перебувала в приватній колекції в США) [см.: 3, с. 
351]. Друга – полотно, олія, 102 X 87 см – експонувалася в 1839 р. на виставці 
в Академії мистецтв і потім перебувала в її зібранні. Нині – в Краснодарсько-
му художньому музеї. Е.М. Ацаркіна зазначає, що ця «картина зображена в 
портреті О.М. Голіцина»[3, с. 351] (рис. 11), виконаному в 1840 р. М.М. Рако-
ва в своїй книзі «Брюллов-портретист» зазначає, що цей портрет знаходиться 
серед тих творів художника, які створили «в російському мистецтві традиції 
салонного портрета» [8, с. 123].
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Оригінал Доменікіно знаходився в той час в будуарі імператриці Марії Олексан-
дрівни в Зимовому палаці, про що нам відомо з акварелі Е.П. Гау 1861 г. (ГЕ) (рис. 
12). Так само, як і у випадку з копіюванням в приміщенні собору, копіювання в Ермі-
тажі, хоча він і був уже перетворений в музей, відкритий для відвідувань публікою, 
було пов’язано з цілим рядом труднощів і бюрократичного і організаційного поряд-
ку. Доступ же студента Академії в приватні покої палацу був і зовсім закритий. Тому 
досить буквальна брюлловського копія, доступна в залах Академії, цілком могла за-
довольнити Рєпіна при виконанні далеко не творчої і в цілому рутинної роботи.

Якщо задовольнятися цим побутовим поясненням, без відповіді залишаться 
кілька питань. Чому Рєпін не скористався літографіями Боровиковського, по-
ширеними серед іконописців свого часу? Чому його вибір припав саме на роботу 
Брюллова, а не на будь-яке інше з незліченних зображень євангеліста Іоанна? Зда-
ється, що вибір оригіналу для копіювання робився молодим художником цілком 
свідомо. І тоді вказане вище протиріччя і проблеми могли підспудно зіграти свою 
роль в цьому виборі.

Звернемо увагу, що художник свідомо зводить в композицію єдиного іконоста-
су образи, які мають в оригіналах автономне існування, створені різними худож-
никами і в звичайних умовах не зіставляються один з одним. Таким чином, за-
вдання виявити пластичну і психологічну різницю між ними проглядається тут з 
усією визначеністю. Для його констатації досить порівняти голову Іоанна в рєпін-
ській копії з виконаним Боровиковським образом Іоанна в іконостасі Казанського 
собору (рис. 4).

Положення голови євангеліста в обох творах схоже – Іоанн дивиться вгору, 
скосивши очі вліво. У Боровиковського його фігура звернена майже паралельно 
площині картини, у Рєпіна – в сильному розвороті в глибину вправо. При цьому 
Боровиковський трактує зображення євангеліста з високим ступенем індивіду-
альної конкретності, характерним для всього циклу робіт для Казанського собору. 
Цим воно зближується з зображеннями і Марка, і Матвія, натурою для яких, як 
вказує Т.В. Алексєєва [см.: 2, с. 258], служили цілком певні люди. Підкреслені 
вилиці, дещо звужені очі і малюнок носа євангеліста у Боровиковського далекі від 
ідеальних форм і пропорцій античних зразків. Те ж стосується і малюнка рук, де 
підкреслена їх більша звичність до грубої роботи, ніж до інтелектуальної праці. 
Малюнок рота має тверді обриси і надає зображенню характер портрета.

Безумовно, Боровиковський не ставив тут спеціального портретного завдання, 
тому, звичайно, застосовував прийоми ідеалізації образу, згладжуючи випадкові 
зморшки, прибираючи вікові дефекти шкіри, укладаючи зачіску і т. п. Але питома 
вага подібних прийомів незначна в порівнянні з прагненням художника підкрес-
лити життєву достовірність образу .

Нічого подібного ми не побачимо в рєпінській копії. Обличчя євангеліста в ній 
більш моложаво, ніж в картині Боровиковського. Тому його підкреслені Борови-
ковським обриси тут змінюються м’якою округлістю форм, що надає обличчю дея-
ку жіночність, характерну для ідеалізованого зображення юності. Ця характерис-
тика образу підкреслюється і малюнком великих округлих очей, що мають дещо 
мигдалеподібний розріз. Ніс євангеліста зображено прямим, з тим характерним 
сполученням з надбрівними дугами, яке змушує згадати образи давньогрецьких 
статуй. Руки Іоанна позбавлені будь-яких індивідуальних ознак.

Настільки ж виразно порівняння брюлловської і рєпінської копій образу Іоанна 
з Доменікіно (Домінікіно, як написав на звороті роботи художник), хоча, здавало-
ся б, перша виступала в якості оригіналу для другої.
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Рєпін буквальний в своєму копіюванні, єдине, що піддалося зміні, – це 
формат картини: прямокутний у Брюллова, він замінюється круглим у Рєпі-
на. Треба сказати, що і в цей раз вільність поводження з форматом абсолютно 
виправдовується композиційними гідності копії. Фігура настільки органічно 
вписується в коло, що, якщо не знати про прямокутну форму першоджерела, 
це важко собі уявити.

Характерно і те, що, створюючи свою копію в якості ікони для православ-
ного храму, Рєпін абсолютно не переймається власне богословськими про-
блемами тлумачення цього образу. «Для західноєвропейського мистецтва, 
– пише С.С. Аверинцев, – Іоанн Богослов – безбородий, ніжний, чутливий, 
трохи жіночний юнак (не тільки в євангельських сценах, але навіть пізніше, 
наприклад, на Патмосі <...>). Візантійсько-російська ікона знає його таким 
хіба що в сцені таємної вечері; взагалі ж це занурений в містичне споглядан-
ня старець з бородою і величезним лобом» [1, с. 551].

Рєпіна анітрохи не цікавить ця різниця між католицькою і православною 
традиціями, він стурбований характеристикою особи як такої, чому і виби-
рає в якості оригіналу роботу великого російського портретиста, тим більше 
важку для завдання копіювання, що зображує вона ідеалізований образ.

Створені для Тишківського іконостасу образи – це, безумовно, вже не ро-
боти, «які свідчать про інтерес Рєпіна до иконопису» [11, с. 3], як можна по-
думати при їх поверхневому розгляді, а твори, які передвіщають видатного 
портретиста. І виконуються вони паралельно і одночасно з першими значни-
ми за своїм рівнем портретами Рєпіна – «Т.С. Рєпіної, матері художника», 
«Брата Василя», «О.В. Чаплигіної», «Туркені» (всі –1867) [див.: 6, с. 35-37].

Якщо за зображенням роботи Боровиковського вгадується наявність кон-
кретного прототипу, то навряд чи таке можна припустити щодо брюлловскої 
копії. Тут, скоріше, якийсь узагальнений тип, для якого «всі юні на одне об-
личчя».

Коли обидві рєпінські копії виявляються виставлені поруч, – що, власне, і 
сталося в композиції царських врат, – різниця в трактуванні образів стає ще 
більш разючою. І якщо в обличчях євангелістів моложавість Іоанна контр-
астує з досвідченістю літнього Марка як деяка сама собою зрозуміла очевид-
ність, то зображення рук – в одному випадку випещених, «облагороджених» 
античним зразком, в іншому вузлуватих, підкреслено індивідуалізованих, – 
змушують думати про спеціально поставлені пластичні завдання. Їх рішення 
зробить Рєпіна вже незабаром одним з найбільш значних в Росії «портретис-
тів рук», який вміє знайти виразний жест, дати через нього яскраву психоло-
гічну характеристику моделі.

Тут важлива сама постановка портретного завдання в копіях, які викону-
ються для заробітку. Вона говорить про ту цілеспрямованість у власній твор-
чій еволюції, яку вже в студентські роки виявляв Рєпін.
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Л. В. Артемова
 

МУЗЕЙ. СТОЛІТТЯ.
СТО РОКІВ ВІД ДНЯ СТВОРЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ
БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ (1919–2019)

Стаття присвячена Національному музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ха-
ненків та його засновникам. Окреслені етапи становлення Музею Ханенків як державної 
установи. Столітня діяльність музею розглядається через призму «короткого XX сто-
ліття» з двома світовими війнами, тоталітарним радянським режимом та іншими чис-
ленними кризами.

«Музей должен быть не только собранием редкостей и образцов, но одновремен-
но и школой, и храмом, и священным местом, куда должны стекаться все для изу-
чения прекрасного и поклонения красоте». Ці слова належать Богдану Івановичу 
Ханенку – видатному колекціонеру й громадському діячеві, водночас енергійному 
практику й світлому романтику, фундатору Національного музею мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків [8, с. 8].

За відсутності приватного архіву Ханенків, про історію формування колекції 
однойменного музею відомо небагато. Цей факт як у минулому, так і на сьогодні 
ускладнює процес поповнення історичної джерельної бази новими фактами та на-
уковими розвідками з означеної тематики. Радянська історіографія не займалася 
визначенням місця і ролі українських меценатів у процесі створення художніх зі-
брань, уважаючи їхню діяльність націоналістичною, а отже – шкідливою [2]. За 
часів сучасної України заповнити окремі лакуни, дослідити історію виникнення 
музейного зібрання Ханенків та його художню колекцію намагалися у своїх публі-
каціях Г. Рудик [10], Н. Родінова [9], Н. Крутенко [7], Ю. Бобраницький [3] та ін.

Оприлюднені у даній статті відомості з нагоди 100-річного ювілею музею Ха-
ненків, на нашу думку, доповнять історичні наративи окремими архівними доку-
ментами, а використані першорядні маркери окреслять діяльність цієї культурної 
інституції у XX столітті, спираючись на тому засновку, що суворі роки лихоліття 
визначили не лише склад та «профіль» колекції музею, а й відкрили нову сторінку 
у побутуванні приватного зібрання Ханенків.

Поставивши на порядок денний питання дослідження процесу становлення та 
діяльності Музею Ханенків як державної і публічної установи, варто, бодай фраг-
ментарно, окреслити портрети Богдана та Варвари Ханенків. Колекціонери та ме-
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ценати Б.І. та В.Н. Ханенки – це непересічні персоналії. Обоє народилися у 
шляхетних родинах: він – нащадок дворянського роду Ханенків, що походив 
від очільника козацької держави у Правобережній Україні, гетьмана Михай-
ла Ханенка; вона – старша дочка цукрового магната, знаменитого колекціо-
нера, благодійника, уродженця м. Глухова Ніколи Терещенка [6, с. 217].

Їхня зустріч відбулася в Петербурзі на початку 1870-х років. 146 років 
тому – 1874 року – Богдан Ханенко та Варвара Терещенко взяли шлюб і під 
час своєї весільної подорожі Італією придбали перші картини, які лягли в 
основу знаменитої тепер на весь світ колекції [1, с. 4].

Наголосимо, що блискуче освічений юрист, Б.І. Ханенко рано покинув 
службу, щоб повністю віддатись єдиній пристрасті – колекціонуванню тво-
рів мистецтва. Цілком розподіляла погляди чоловіка його дружина Варвара 
Ніколовна, до шлюбу Терещенко. Її дід, батько, дядьки, брати, сестри – всі 
вони власники багатьох цукрових заводів, міліонери, але як справжні госпо-
дарі вміли витрачати гроші: на їхні кошти утримувалися притулки та лікарні, 
церкви та освітні заклади, зводились будівлі у Глухові, Кролевці, Києві та ін-
ших містах України [1, с. 4].

Є нагода відзначити, що Богдан Іванович брав безпосередню участь май-
же у всіх благодійних справах свого тестя. У грудні 1896 р., за пропозицією 
Ніколи Артемійовича Терещенка, Ханенко замінив його на посаді голови То-
вариства поширення комерційної освіти, керував Дамським комітетом при 
жіночій торговельній школі, був товаришем (заступником) голови Київсько-
го відділення піклування глухонімими, жертвував великі грошові суми на 
лікарні для чорноробочих і таке інше, і таке інше [6, с. 220–223].

Заразом, великі кошти витрачалися і на збирання творів мистецтва. Адже 
Богдан Ханенко був колекціонером пристрасним, захопленим і щасливим. У 
чому полягає суспільна місія колекціонера? Доля всіх визначних зібрань та 
колекцій завжди однакова – рано чи пізно вони стають громадським надбан-
ням [1, с. 4]. 

Завдяки душевній щедрості Б. Ханенка наприкінці позаминулого століт-
тя у Києві на Терещенківській вулиці (тоді – Олексіївській) з’явився вишу-
каний двоповерховий особняк, у якому сьогодні розташований Національ-
ний Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків [8, с. 8].

Будинок зводився на замовлення Богдана Івановича і під його особистим 
наглядом. Зовні особняк нагадує ошатне венеціанське палаццо. Наголоси-
мо, що це не просто житло, а втілення ідеалу. Плац мрій. Свій будинок Б. 
І. Ханенко задумав як оправу для ідеального, виплеканого світу. Прекрасні 
творіння різних епох та країн наповнили цей київський палац атмосферою 
краси, ритуального поклоніння гармонії. Знайомі та родичі Ханенків назива-
ли його Київським Ермітажем. Тут були картини Венікса, Рубенса, Лейтен-
са, Маньяско, Джордано, Отто ван Веена, Макк’єтті, Караваджо, Перуджіно, 
Белліні, Рембрандта та ін. [1, с. 4].

Музейна експлікація розповідає нам, що колекціонер прагнув узгодити 
оздоблення окремих залів майбутнього музею із тематичними розділами сво-
го зібрання. Зі збільшенням колекції водночас змінювалися інтер’єри. Но-
вітні стилізовані елементи їхнього оздоблення та автентичні художні твори 
згодом склалися у цілісні «культурологічні» комплекси [8, с. 9].

Уже на початку XX cт. приватне зібрання Ханенків уважалося однією із 
найзначніших за художною якістю колекцій країни. Тоді воно включало не 
лише шедеври європейського мистецтва, починаючи з античного часу, а й 
твори майстрів Сходу, великокняжі та візантійські вироби, картини росій-
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ських художників, ікони, предмети української старовини і декоративного мисте-
цтва [5, с. 374].

Перші сто років існування Музею Ханенків як публічної установи припали на 
тяжкий період в історії України. Зауважимо, що осмислення його наслідків фак-
тично стало можливим лише після відновлення Україною незалежності у 1991 
році. XX ст. принесло Музею Ханенків і втрати, і здобутки. Усупереч обставинам 
та завдяки людям, які присвятили десятиріччя свого життя музею, він і до сьогод-
ні зберігає найзначнішу колекцію класичного мистецтва Європи та Азії та об’єднує 
провідних українських фахівців у цій галузі.

За заповітом Богдана Ханенка 1917 року колекція і будинок перейшли у дові-
чне розпорядження Варвари Ханенко, яка мала упорядкувати зібрання та переда-
ти його Києву. Вона розпочала втілювати цей намір по смерті чоловіка, у грудні 
1918 року, відмовившись залишити Київ і вивезти колекцію за кордон. Саме їй 
Україна завдячує збереженням музею та його колекції під тиском украй несприят-
ливих обставин [12, с. 185].

У листопаді 1918 року указом гетьмана Павла Скоропадського було засновано 
Українську академію наук. 15 грудня 1918 року Варвара Ханенко звернулася до 
щойно створеної Академії із пропозицією прийняти музей у дар. Однак у ці ж дні 
влада у Києві перейшла до Директорії Української Народної Республіки, а ще за 
якийсь час місто захопили більшовики. Питання передачі музею Академії призу-
пинилося.

Однак Варвара Ханенко продовжила готувати музей до перетворення на публіч-
ну інституцію. Узимку 1919 року вона запросила до музею Георгія Лукомського – 
мистецтвознавця з досвідом музейної роботи. Він розпочав інвентаризацію колек-
ції та упорядкування експозиції. Навколо Музею Ханенків згуртувалися відомі 
науковці й митці того часу: Микола Макаренко, Сергій Гіляров, Георгій Нарбут, 
Микола Біляшівський, Микола Прахов та ін.

Музей Ханенків де-факто перетворився на публічний заклад навесні 1919 року. 
Декрет від 23 червня 1919 року формально і остаточно закріпив статус колекції 
дому Ханенків як державної власності.

Волею долі зроблено цей крок було владою, що не мала сентиментів ні до за-
сновниці музею, ні до цінностей, які вона уособлювала, ні до фахівців, які упо-
рядковували уже державний музей. Варвара Ніколовна тяжко переживала зміни 
і утиски з боку влади. Доля музею більше не залежала від волі засновників. Ілюзії 
щодо захисту колекції з боку держави почали розвіюватися. Варвара Ханенко за-
лишалася в музеї до своїх останніх днів, але більше не могла почуватися у ньому 
як удома.

Підхоплюючи думку інших дослідників, зазначимо, що музей Ханенків від по-
чатку мав стати потужним науковим центром. Доволі промовистою є «Заява» В.Н. 
Ханенко від 15 грудня 1918 року з пропозицією передачі музею Українській Ака-
демії Наук, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського. У одному із проілюстрованих пунктів «Заяви» Вар-
вара Ханенко пропонувала утворити при музеї Інститут історії мистецтв «…чтобы 
въ Кіевъ при означенномъ музеъ былъ устроенъ Институтъ Исторіи Искусствъ, то 
на Украинскую Академію Наукъ возлагается обязанность в полной мъръ удовлетво-
рить потребность Института въ пользованіи означеннымъ собраніемъ памятниковъ 
искусства и старини и имъющейся при немъ библіотекой» [4, арк. 1–2].

Однак радянська влада розглядала музеї у першу чергу як інструменти «про-
світи мас» та пропаганди, реалізації радянської імперської політики та ресурс для 
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«поповнення бюджету» шляхом продажу музейних цінностей [12, с. 184–
188]. На заваді стояв лише спротив фахівців, які наполегливо намагалися за-
хистити, поповнити, гідно експонувати музейні зібрання, а у випадку Музею 
Ханенків – досліджувати твори зарубіжного мистецтва попри існування «за-
лізної завіси» і ризику «зв’язків із закордоном». Музейники боролися і за по-
вернення предметів, що сумнівним шляхом опинилися в установах Москви 
та Ленінграда.

На сьогодні Музей Ханенків зберігає 25666 творів мистецтва. 5,5 % із них 
представлено в постійних експозиціях. Більшу частину колекції складають 
чутливі до світла предмети (європейська та азійська графіка, книжкова мі-
ніатюра), тому музей експонує їх переважно на тимчасових виставках. На 
жаль, понад 24 тисячі творів мистецтва музей втратив під час Другої світової 
війни. Розшук втрачених творів є однією з постійних дослідницьких програм 
музею.

Попри всі ці втрати музей продовжує працювати. Наприкінці минулого 
століття палац Ханенків був відреставрований, а музею були повернені імена 
його засновників [11, с. 13–15]. Натепер Національний музей мистецтв ім. 
Богдана та Варвари Ханенків – це найбільше в Україні зібрання творів зару-
біжного мистецтва від III тисячоліття до н. е. до XX ст.

Із уже зауваженого повище висновуємо, що збіг обставин, який позначає 
дату заснування музею «23 червня 1919 року», не так є нагодою для свят-
кування, як приводом осмислити історію музею в широкому історико-куль-
турному контексті, віддати шану подвижникам, завдяки яким музей і його 
колекція збереглися до наших днів. Зважимося припустити, що історія по-
бутування музейного зібрання родини Ханенків є одним із перспективних 
напрямів дослідження і може стати об’єктом майбутніх наукових розвідок. 
Подальші інтелектуальні зусилля, напевно, заповнять також і наявні нате-
пер лакуни щодо справи просвітництва і популяризації надбань української, 
західноєвропейської та східної культур родиною Ханенків.
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Я. В. Чернякова

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ РОЛЬ 
У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ МУЗЕЇВ

У статті наводяться приклади популяризації музеїв та їх колекцій за допомогою мере-
жі Інтернету, запровадження інноваційних технологій у музейну справу України. Висвіт-
люється роль музею у сучасному суспільстві та аналізується його комунікаційна функція. 
Розглядаються традиційні та новітні форми і методи музейної комунікації, перспективи 
впровадження інноваційних технологій.

В нинішній час музеї України намагаються використовувати у своїй експози-
ційній, виставковій та просвітницькій діяльності інноваційні технології. Мульти-
медійні комп’ютерні системи розглядаються як сучасний рівень подачі інформації 
відвідувачу. Вони забезпечують швидкий і зручний пошук, можливість одночас-
ної подачі різних типів інформації, показ матеріалів, що ніколи не експонувались. 
Так за допомогою інтернет-технологій забезпечується «занурення» відвідувача в 
ідею виставки чи експозиції, що сприяє знайомству відвідувача із колекціями му-
зейного закладу. Навіть зараз, в період всеукраїнського карантину, відвідувач по-
винен мати змогу відвідати обраний ним музейний заклад онлайн. Але, на жаль, 
до цього не готова більшість музеїв.

Запровадження інновацій в експозиційній та просвітницькій діяльності музеїв 
України на сьогодні є новою і недостатньо розібраною темою. Деякими дослідни-
ками вже розглядалися окремі аспекти, наприклад М. Рутинський звернув увагу 
на нові інформаційні технології музейної справи: описав діяльність Міжнародно-
го Комітету з документації Міжнародної ради музеїв, національні музейні мережі 
Франції та Великобританії. У класифікації музеїв ним було виділено види вірту-
альних музеїв та охарактеризовано інновації експозиційної діяльності музеїв [6]. 
Цим питанням займались також М.В. Бєлікова та С.В. Гресь-Євреінова, якими 
були виявлені основні напрями запровадження інноваційних технологій в музей-
ній діяльності в контексті трансформацій в соціально-культурному сервісі україн-
ських музеїв [1].

Звернення до цінностей, накопичених та збережених людством у світовій куль-
турі, передбачає залучення особистості до культурно-історичного простору, що 
створює ґрунт для самоусвідомлення себе як суб’єкту культури. Особлива роль у 
цьому належить музейним закладам, які допомагають вивести індивіда за межі со-
ціуму, цивілізації у світ культури. У сучасних умовах наше суспільство все більше 
починає усвідомлювати, що майбутнє української держави та доля її прийдешніх 
поколінь, без перебільшень, залежить від того, чи зуміємо ми зберегти та при-
множити величезну спадщину національної культури. Сьогодні, як ніколи, над-
звичайно актуальним є питання укріплення національної гідності та авторитету 
України у сучасному світі, що неможливо без усвідомлення нами власної культур-
ної самобутності та розуміння високодуховної спадщини народу. Тому суспільство 
віднаходить у музейних закладах втілення суті культури у її взаємному переході 
від минулого до сьогодення. 

В теперішніх умовах музейні заклади змушені шукати нові способи та засо-
би комунікації в роботі з відвідувачами. «Сучасний музей прагне сформулювати 
відповіді на суспільні виклики, пропонуючи засоби для розуміння та усвідом-
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лення молодими людьми складних взаємозв’язків історичного минулого, 
формування бачення їх майбутнього та ролі, яку вони можуть відігравати у 
суспільному поступі. У процесі пізнання та формування ціннісного ставлен-
ня особистості до історико-культурної спадщини молоді люди мають змогу 
отримати стале відчуття приналежності до спільноти, навчаються прийма-
ти самостійні рішення, здійснювати зважений вибір, прогнозувати розви-
ток суспільства в майбутньому» [2]. Наразі особлива увага в просвітницькій 
діяльності музейних закладів приділяється підростаючому поколінню, яке 
через 5–10 років може стати постійними відвідувачами музею. Знайомство 
наймолодшої аудиторії з музеєм є важливим елементом музейної освіти. І му-
зей археології при Національному заповіднику «Глухів» не є цьому виклю-
ченням. Незважаючи на те, що в закладі зберігаються артефакти минулого, 
орієнтується він на майбутнє якраз з використанням новітніх інформаційних 
технологій для його популяризації. Але більшість таких закладів сьогодення 
залишаються в стані якраз минулого і складається таке враження, що до них 
ніколи не дійдуть сучасні технології, в той час, як найвідоміші музеї світу 
активно залучають їх у свою діяльність. 

Майже десять років тому на теренах України з’явились перші інтерактив-
ні музеї. Так у 2012 р. було відкрито Інтерактивний музей науки і техніки 
«Експериментаніум» в місті Києві, у 2014 р. – Музей цікавої науки в Одесі. 
Обидва вони являють собою наукові атракціони з технічними інноваціями, 
де огляд експозиції відвідувачами являє собою безпосередню участь в експе-
риментах та різноманітних пізнавальних процесах. Інноваційні технології 
також стали застосовуватись у фондовій діяльності різних музеїв. Першим 
перейшов на комп’ютерний облік фондових колекцій і став піонером у вико-
ристанні голографії у музейній справі Національний музей історії України. В 
практиці поширюються QR-коди, які дають можливість швидкого отриман-
ня суттєвого обсягу інформації (до двох сторінок тексту 12-м кеглем в Word). 
Перші QR-коди були встановлені в Україні 2013 року на території Музею істо-
рії Києва, Музею російського мистецтва, Національного музею мистецтв ім. 
Богдана та Варвари Ханенків, на пам’ятках архітектури Києво-Печерського 
заповідника. У 2013 році Національний заповідник «Софія Київська» при-
єднався до Google Art Project. Сьогодні в арт-проекті Google представлені ко-
лекції понад 250 музеїв світу (кількість яких налічує більше 40 тис. творів).

Музейна сфера передбачає широкі контакти з громадськістю. Поряд із 
традиційними формами музейної комунікації (експозиційно-виставкова, 
просвітницько-освітня, видавнича) в умовах інформаційно-технологічного 
розвитку з’являються сучасні способи взаємодії музею і суспільства, спря-
мовані на розширення сфери впливу на громадськість. Проведення фестива-
лів, виставок, поліпшення умов функціонування, підвищення ступеня збере-
ження пам’яток національної культурної спадщини сприяють туристичній 
промоції областей та залученню як іноземних, так і вітчизняних туристів та 
екскурсантів. Наприклад, Національним заповідником «Глухів» активно 
застосовуються різні форми лекційної роботи серед студентів, учнів та ор-
ганізацій з використанням новітніх інтерактивних технологій: інтерактив-
на лекція, слайд-розповідь, урок історичної пам’яті, кіноурок, літературна 
бесіда, тематична бесіда. Для інформаційного забезпечення роботи створена 
та постійно оновлюється web-сторінка Заповідника [4], яка функціонує і в 
соціальній мережі Facebook, здійснюється видавнича діяльність через друк 
газети «Соборний майдан», яка є періодичним виданням (шість номерів на 
рік), заснованим у 2004 р. Інформаційна складова матеріалу, який розміщу-
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ється на її шпальтах, дає можливість читачу ознайомитись з діяльністю установ, 
закладів, меценатів, видатних діячів, науковців, духовенства і просто пересічних 
громадян Глухівщини у різний історичний період. В газеті друкуються спогади ві-
домих місцевих жителів, епістолярна спадщина, розміщуються раніше невідомі 
світлини, архітектурні проекти забудови Глухова, архівні документи, докумен-
тальні свідоцтва діяльності жителів міста та його округи, передруковуються ціка-
ві статті з історії регіону з видань кінця ХІХ – першої половині ХХ ст. З газетою 
активно співпрацюють науковці та краєзнавці регіону. Таким чином Заповідник 
використовує не тільки інтелектуальну складову своїх наукових співробітників, а 
й активно залучає до своєї науково-просвітницької діяльності істориків, працівни-
ків музейних, бібліотечних, навчальних закладів. З метою популяризації істори-
ко-культурної спадщини регіону Заповідником традиційно щороку проводиться 
науково-практична конференція «Сіверщина в історії України», до початку якої 
видається однойменний збірник наукових праць, де акумульовані дослідження 
науковців України та зарубіжжя відповідного тематичного спрямування.

Музейні заклади мають значний вплив на виховання підростаючого покоління, 
розвиток повноцінної особистості, формування національно-патріотичного світо-
гляду, пізнання історично-культурного надбання української нації в цілому. Саме 
тому питання популяризації музейних цінностей, включення їх у мережу турис-
тичних послуг є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. Будь-який музей, 
як культурний проєкт, має бути сучасним та трендовим, враховувати динаміку 
розвитку інновацій, що відбуваються в суспільстві у межах світу, а не тільки пев-
ної країни. 

Головною проблемою розвитку музейної сфери залишається глобалізація. 
Складно думати в умовах обмежених ресурсів про комунікацію та просування 
культурного продукту в суспільство. При цьому необхідно розвиватися і всебічно 
популяризувати музейну справу, знаходити правильні методи впливу. На нашу 
думку, власне креативний нестандартний підхід є першим кроком для істотних 
змін. Але, безперечно, окрім основного завдання – збереження й охорони культур-
ної спадщини – музеї сьогодні виконують важливу просвітницьку функцію, а та-
кож формують освітньо-розважальні пропозиції, щоб на рівних боротися за відвід-
увача із креативною індустрією. Перше, над чим треба замислитись музейникам, 
це те, яким чином скласти у відвідувача гарні враження. Варто зазначити, що при 
цьому краще робити ставку на роботу якраз з дітьми, розуміючи, що у них якраз 
і формується поняття «музей», яке буде супроводжувати потім ціле життя. Якщо 
суспільство усвідомлюватиме важливість музею не як місця, куди строєм ведуть 
дітей вчителі, перед тим нагадавши їм, що там не кричать, не говорять голосно, не 
чіпають нічого руками, а як місця, де цікаво проводити час, де можна перевірити 
історію на достовірність, тоді і музей для кожного відвідувача буде місцем його 
власної історії; тоді можна дійти висновку, що музей розвивається, і це факт. 

Для популяризації музеїв як осередків дозвілля чи постійного відвідування 
експозиції потрібні поява і запуск активної соціальної реклами закладу, постій-
не анонсування заходів та проектів. Дуже дієвою в цьому відношенні є реклама 
музейних закладів та їх експозицій на сайті «izi.travel» [7], яка дає можливість 
організаціям сфери культурної спадщини і туризму донести свої пропозиції до за-
цікавлених слухачів найпростішим і сучасним способом. За допомогою цієї систе-
ми розробники зробили відвідування музеїв і міст більш цікавими і вражаючими. 
Таким чином вони дали всім мандрівникам новий спосіб відчути себе ближче до 
історичної та культурної спадщини людства, створивши глобальну, відкриту і без-
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коштовну систему для всіх історій світу. Але на даний момент тільки незна-
чна кількість музеїв в Україні зареєстрована в даному сервісі. Таким чином 
створені на його базі майданчики об’єднують творців мультимедійних гідів з 
усього світу і мільйони мандрівників, для чого достатньо на своєму гаджеті 
встановити відповідний додаток. Також за допомогою інноваційної платфор-
ми «Україна incognita» [3] можна потрапити на віртуальну екскурсію до най-
відоміших музеїв України, котрі зареєстровані в ній. Загалом це – надзви-
чайно потужний проект, котрий популяризую і рекламує музейні скарби та 
надбання української нації. Ще для користувачів доступні 3D мандрівки му-
зеями України, де, крім віртуальної подорожі, можна дізнатися про історію 
життя різних регіонів, ознайомитися з народною архітектурою і побутом. 

Загалом Інтернет – унікальне комунікаційне середовище, без якого важко 
уявити сучасну музейну сферу. Він дає можливість зацікавленій особі отри-
мувати інформацію або ділитися нею незалежно від кордонів. Його мережа 
стала тим місцем, де можна отримати легкий доступ до будь-яких наукових 
публікацій. 

Важливими напрямами розвитку музеїв є подолання проблеми відставан-
ня їх матеріально-технічного забезпечення, оснащення належними техніч-
ними засобами охорони, використання комп’ютерної техніки й створення 
на її базі інформаційно-довідкових систем. Сучасні технології забезпечують 
«занурення» відвідувача в ідею виставки чи заходу, пояснюють концепцію 
експозиції, сприяють знайомству відвідувача не лише із колекціями одного 
музейного закладу, а й з артефактами, що зберігаються в інших музеях. Ми 
живемо в часи постійного технічного прогресу, а тому зобов’язані втілювати 
новітні інтернет-технології для популяризації скарбів музею.

На жаль, в Україні натепер про повноцінне використання сучасних муль-
тимедійних систем може говорити лише невелика кількість музеїв, роз-
міщених переважно в столиці та інших великих містах нашої країни. В 
більшості провінційних музейних закладів використання мультимедійних 
комп’ютерних систем обмежується лише інтерактивною дошкою та проекто-
ром. У журналі «Platforma» розміщена стаття «Показати з кращого боку: як 
українські музеї стають сучасними» [5], з якою корисно було б ознайомитись 
кожному керівнику та співробітнику музею, а отриману інформацію застосу-
вати в роботі свого закладу. 

Таким чином, інформаційно-технічний прогрес висуває нові вимоги до 
сучасних музеїв, які передбачають подальше впровадження і застосування 
інноваційних технологій, створення віртуальних експозицій. Це сприятиме 
оптимізації діяльності вітчизняних музеїв, поглибленню їх міжнародного 
співробітництва. У контексті здійснення експозиційної роботи інноваційни-
ми заходами актуальності набуває створення експозицій, які мають певне 
інформаційне навантаження та суспільну значущість. У формах культурно-
освітньої діяльності важливо використовувати інтерактивні технології, які 
передбачають активну участь аудиторії під час музейної комунікації з метою 
отримання досвіду для кращого освоєння музейного простору та популяри-
зації його скарбів. Використання інноваційних технологій стає справжньою 
необхідністю для тих музейних закладів, котрі намагаються успішно конку-
рувати з іншими культурно-дозвільними та науково-дослідними центрами, 
залучаючи до своєї діяльності широке коло відвідувачів.

1. Бєлікова М.В., Гресь-Євреінова С.В. Інновації в музейній практиці України та світу: досвід 
та проблеми запровадження. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку 
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О. И. Денисенко

КОЛЛЕКЦИЯ Б. Г. ФИЛОНОВА
В СОБРАНИИ ХАРЬКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

В научный обиход материалов по изучению коллекции Харьковского художе-
ственного музея имя Бориса Григорьевича Филонова (1835-1910) было введено в 
1996 году, в связи с подготовкой и проведением научно-практической конферен-
ции, посвященной 110-летию открытия в Харькове городского художественно-
промышленного музея (1886), второго в Российской империи музея подобного 
профиля (после Радищевского в Саратове) и первого в Украине (художественно-
промышленный музей в Украине был впервые открыт во Львове в 1876 году, но 
это была другая империя, поэтому мы говорим в данном случае о «подроссийской» 
Украине».). По довоенным инвентарным книгам и дореволюционным путеводите-
лям были выявлены произведения из этого музея, находящиеся ныне в собрании 
Харьковского художественного и исторического музеев. Среди них – работы Н.Н. 
Ге, А.И. Корзухина, Б.Б. Венига, М.В. Нестерова, И.Е. Репина, А.Д. Кившенко, 
В.Е. Маковского, А.А. Киселева, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, В.И. Сурикова, 
Н.А. Ярошенко, И.И. Шишкина, Г.Г. Мясоедова, К.Б. Венига, С.И. Васильков-
ского, К.П. Пынеева, Ю.Ю. Клевера, Я.И. Бровара, К.К. Первухина, К.А. Трутов-
ского. Даже беглый перечень имен впечатляет, а в экспозиции работы этих мас-
теров «держат» зал, несмотря на последующее весомое пополнение коллекции в 
1920–1930-е годы.

Из этого списка работ в собрании Харьковского художественного музея со-
хранились три картины из коллекции Б.Г. Филонова – «В чайной» (1874) 
В.М.Васнецова, «А.С. Пушкин в селе Михайловском» (1875) Н.Н. Ге, «Узник» 
(1882) В.Е.Маковского. К сожалению, это собрание поступило в городской музей в 
непростое время – в 1918 году, сам музей просуществовал до 1922 года, растворив-
шись в 1920 - 1930-е годы в разных музейных образованиях, оформившихся в 1935 
году в одну из крупнейших всесоюзных и европейских коллекций – Украинскую 
государственную картинную галерею (1935-1941). Трагическая судьба коллекции, 
разграбленной во время оккупации Харькова (1941-1943) и сожженной при отсту-
плении немецко-фашистских войск из города, достаточно хорошо исследована. [1] 
Из 75 тыс. произведений коллекции в 1941 было эвакуировано в Новосибирск око-
ло 4,5 тыс.
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Вернувшись из эвакуации в 1944 году, эти экспонаты стали основой уже 
для другого музейного собрания - Харьковского государственного музея 
украинского искусства, правопреемником которого с 1965 года является 
Харьковский художественный музей.

Среди этих утрат удалось выявить и филоновские работы – «Закат в бору» 
И.И. Шишкина, «Сосны» М.К. Клодта, «Закат» И.К. Айвазовского, «Спаси-
тель» Т.Г. Шевченко. Они упоминаются в журнале «Художественные ново-
сти» (1887). [2, с.592] Основным же источником информации о коллекции 
является газета «Южный край» за 28 августа 1918 года, сообщившая о пере-
даче картин в Харьковский городской художественно-промышленный музей 
вдовой Б.Г. Филонова Надеждой Михайловной Филоновой. Жизнь самого 
Б.Г. Филонова оборвалась намного раньше, в 1910 году. Свои воспоминания 
об этой незаурядной личности оставили известные ученые, профессора Харь-
ковского университета Д.И. Багалей и Н.Ф. Сумцов. [3]

Борис Григорьевич Филонов родился в 1835 году в дворянской семье. В 
1855 году он поступил на юридический факультет Харьковского университе-
та и в 1859 году закончил его, выдержав удовлетворительно окончательный 
экзамен и получив звание действительного студента. Затем Б.Г. Филонов с 
удовольствием отдался служению обществу. Занимал место почетного ми-
рового судьи, должность губернского предводителя дворянства, гласного 
городской думы с 1879 по 1901 год. В этот же период работал в особой ко-
миссии для заведования городским художественно-промышленным музеем, 
был председателем общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной 
промышленности. Также являлся членом общества грамотности и членом 
попечительского совета Александровской больницы. Помимо этого, Б.Г. 
Филонов активно занимался благотворительностью: жертвовал деньги на 
харьковское общество «Скорая помощь» Красного креста, Харьковскую об-
щественную библиотеку. В 1876–1877 годах Б.Г. Филонов числится членом-
посетителем харьковского отделения Русского музыкального общества.

О Борисе Филонове периода расцвета его деятельности так Н.Ф. Сумцов 
пишет так: «В 80-х годах в харьковском обществе, в разных быстро тог-
да нарождавшихся общественных учреждениях часто являлся высокий и 
стройный старик, представительной наружности... В манере его обращаться 
с людьми, в его вкусах, в любви к искусству и к французской литературе было 
что-то типически французское, в духе старой дворянской Франции. Это был 
Борис Григорьевич Филонов, богатый местный землевладелец и домовладе-
лец». Жил он вместе с женой в доме № 21 по Благовещенской улице (теперь 
улица Карла Маркса). Просторный дом свободно вмещал богатую библиоте-
ку и богатую картинную галерею. Несмотря на то, что хозяин был большим 
барином по внешнему виду, привычкам, образу жизни, он сочувствовал де-
мократическим настроениям, особенно украинофилам. В доме частыми и 
любимыми гостями были артисты украинской сцены. На видном месте висел 
портрет М.Л. Кропивницкого. Б.Г. Филонов очень любил украинскую лите-
ратуру, особенно творчество Т.Г. Шевченко. [3]

Но главной заслугой Б.Г. Филонова считалось его горячее участие в учреж-
дении Харьковской общественной библиотеки (ныне – Харьковская государ-
ственная научная библиотека имени В.Г. Короленко). Эмоционально и взвол-
нованно об этом тоже пишет Н.Ф. Сумцов: «…Книг вначале было очень мало, 
всего 1700, большей частью неважных, денежных средств никаких, помеще-
ние маленькое, темное и сырое в грязном дворе городского дома, с платой по 
25 руб. в месяц.
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Открывать ли библиотеку при такой скудности средств? Получило перевес 
мнение, что только живое и деятельное учреждение может найти сочувствие и по-
ддержку общества; отложивши дело, можно было ожидать, что и в сочувствующей 
части общества к нему заглохнет интерес, и 26 сентября 1886 г. библиотека была 
открыта. Борис Григорьевич не побоялся встать во главе такого слабосильного 
учреждения. Он бывал в библиотеке ежедневно; в первый год дал 560 руб.; дружно 
работал с другими лицами. В скором времени бесплатно помещение дал город в 
здании банка и 1.000 руб. ежегод[ных] субсидий». [3]

Активное участие Б.Г. Филонов принимал и в деятельности городского 
художественно-промышленного музея. В ноябре 1887 года, за месяц до открытия 
музея, городская Дума постановила избрать комиссию для заведывания музеем. 
Б.Г. Филонов вошел в эту комиссию, а в 1892 году был избран ее председателем, 
проработав год в этой должности.

Размеренный, налаженный уклад жизни был разрушен трагическим случаем: 
Б.Г. Филонова среди белого дня сбил ломовой извозчик. Долгое время он пролежал 
в постели, затем передвигался с помощью костылей. С этого времени Борис Гри-
горьевич замкнулся в своей обители, окружил себя лишь книгами, журналами и 
картинами, перестал участвовать в общественной деятельности и общаться со сво-
ими коллегами, даже ближайшими сотрудниками.

Став инвалидом и отойдя от дел, он был совсем забыт. Его имя не упоминалось 
ни в печати, ни в общественных собраниях. В феврале 1910 года Филонов скончал-
ся. Ему было семьдесят четыре года.

После смерти Филонова осталась богатая библиотека, которая в 1910 году пе-
решла по его завещанию в собственность Харьковского университета. Хранилась 
она в особой комнате, украшенной портретом жертвователя. Вместе с книгами вдо-
вой Б.Г. Филонова Надеждой Михайловной были переданы и шкафы, в которых 
хранились книги. В 1912 году на свои средства она напечатала «Каталог книг, 
пожертвованных в 1910 г. Императорскому Харьковскому университету вдовой 
Бориса Григорьевича Филонова Надеждой Михайловной Филоновой». [4, с.28] По 
иронии судьбы, имени Филонова нет в юбилейном библиографическом справочни-
ке нынешнего Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

В отличие от активной общественной деятельности, увлечение Б.Г. Филонова 
коллекционированием живописи и графики не нашло адекватного отражения в 
харьковской прессе, очевидно, находясь, так сказать, в сфере личных пристрас-
тий собирателя.

К сожалению, за неимением документов, сейчас трудно восстановить способ по-
ступления картин в коллекцию Б.Г. Филонова. Сумцов пишет об этом в некроло-
ге так: «Коллекцию составил посредством покупки на передвижных выставках». 
[3] Первая по хронологии создания работа в его коллекции – картина «В чайной» 
(1874) В.М. Васнецова. Под названием «Чаепитие» полотно было экспонировано на 
3-й выставке «Товарищества передвижных художественных выставок», в которой 
В.М. Васнецов принял участие в качестве экспонента. Предположение о том, что 
Б.Г. Филонов мог купить ее в Харькове, где с 1 декабря 1874 по 6 января 1875 на-
ходилась передвижная выставка, не оправдано. В 1877 В.М. Васнецов экспонирует 
ее в Парижском салоне, однако не вызывая интереса у французской публики. «У 
моих картин толпы нет и в обморок никто не падает», – писал В.М. Васнецов И.К. 
Крамскому. [5, с.49] Не упоминают о ней и «Художественные новости» [2, с.592], 
информируя о недавно открывшейся выставке частных коллекций в Харькове. 
В журнале перечислены несколько работ из 17 представленных Б.Г. Филоновым 
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– «Закат в бору» И.И. Шишкина, «Узник» В.Е. Маковского, «Сосны» М.К. 
Клодта, «Закат» И.К. Айвазовского, «Спаситель» Т.Г. Шевченко. [2, с.592] 
Вероятно, работа Васнецова была куплена позже, как и «Пушкин в селе Ми-
хайловском» (1875) Н.Н. Ге.

Следующее крупное приобретение Филонова относится к 1882 году, где с 
10-й передвижной выставки в Харькове он приобретает сразу 3 картины, о 
чем П.А. Ивачев сообщает П.М. Третьякову в письме из Одессы 26.11.1882: 
«Скажу, во-первых, что в Харькове она (передвижная выставка. – О.Д.) поль-
зовалась большим успехом: публики было 5679 человек, больше, чем в Мо-
скве за все лето. Картин продалось 8: «Узник» Вл. Маковского Филонову за 
1200 рублей. «Бобыль» Прянишникова ему же за 250 рублей. «Прилесок» 
Волкова ему же за 200 рублей». [6, с.240]

Из этих работ ныне в собрании музея находится только «Узник» В.Е. 
Маковского. Наиболее полный (и интересный (!) путь поступления удалось 
выявить только с картиной Н.Н. Ге «А.С. Пушкин в селе Михайловском» 
(1875). Ге показывает ее на 4-й передвижной выставке в Петербурге в марте 
1875. В этот же год приобретает в Борзенском уезде Черниговской губернии 
хутор Ивановский и начинает там строительство дома.

Дальнейшая жизнь Н.Н. Ге на хуторе и его творческая деятельность доста-
точно хорошо освещены в литературе. Первое упоминание о картине встре-
чается в переписке П.М. Третьякова и И.Н. Крамского [7, с.102], из которой 
следует, что «Пушкина» Ге предлагал Третьякову, но Павел Михайлович 
отказался, тем более отказался второй раз, когда эту же картину ему предло-
жил Н.А. Некрасов через И.Н. Крамского в письме от 11 июля 1877: «Пуш-
кина в Михайловском» ведь я мог бы приобрести, мне эту картину предлагал 
сам автор, стало быть, теперь приобретать не идет! да я же еще и не переменил 
мнения о ней». [7, с.102] 

Поскольку Некрасову суждено было сыграть в судьбе этой работы значи-
тельную роль, остановимся на отношениях художника и писателя подробнее, 
опираясь на материалы этого же издания.

К сожалению, в переписке Н.Н. Ге не удалось выявить, когда картина 
оказалась у Н.А. Некрасова, с которым он познакомился в 1870-х годах и 
портрет которого написал. Посетивший дом Н.Н. Ге в Плисках на Чернигов-
щине, Т.В. Теплов тоже упоминает висевший в гостиной портрет Некрасова 
среди портретов других писателей (А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова, И.С. Тур-
генева, А.Н. Пыпина). [7, с.349] И.Е. Репин в своей статье «Н.Н. Ге и наши 
претензии к искусству» пишет о своем знакомстве с Ге. В 1871 художник ра-
ботал над картиной «Петр I и царевич Алексей», и устраивал вечера по чет-
вергам, на которые собирались «самые выдающиеся литераторы» (среди них 
Некрасов), молодые художники «и другие выдающиеся личности». [7, с.267] 
Закономерно, что творческие контакты завершились написанием в 1872 пор-
трета Н.А. Некрасова, показанного на 2-й передвижной выставке в 1872 году 
(ГЭ; повторение для Н.А. Некрасова – 1872, ГРМ).

Работа над картиной «Пушкин в селе Михайловском» была начата в 1874 
году. В письме к П.А. Ефремову, библиографу и литературоведу, Н.Н. Ге про-
сит портрет И.И. Пущина. [7 с.328] Известно, что, работая над картиной, ху-
дожник сделал копию известного портрета О.А. Кипренского 1827 года (Все-
российский музей А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге). Портрет И.И. Пущина 
и посмертная маска Пушкина были предоставлены Н.Н. Ге М.Б. Семочки-
ной, урожденной Данзас, племянницей лицейского товарища и секунданта 
Пушкина К.К. Данзаса. [7 с.318]
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Таким образом, картина, не попав к П.М. Третьякову, осталась у Н.А. Некрасо-
ва. Находилась она там до самой смерти писателя. 

Уже после смерти Н.Н. Ге, его сын, Н.Н. Ге (младший) начинает хлопотать об 
издании произведений отца, устройстве выставок, передаче в дар музеям (в том 
числе и Третьяковской галерее) картин, рисунков, этюдов, эскизов. В письме В.В. 
Стасову Н.Н. Ге (младший) пишет об этой собирательской деятельности: «Мысль 
издать отцовские произведения у меня была с его смер¬ти. Но только попавши в 
Москву в 1900 году я увидел возможность начать это дело. Я жил в это время у 
Льва Николаевича и писал ему «Воскресение». Живя в Москве, я познакомился 
с Козьмой Терентьевичем Солдатёнковым. Я прямо обратился к нему, рассказал 
ему свои планы, он очень сердечно отнесся к этому делу и обеспечил его начало. 
<…> Я нашел хорошую фотографию и фототипию Шерера и Набгольца, собствен-
но Альберта Ивановича Мея. <…> Сначала я собирал, а Мей снимал все, что было 
в известных мне руках и музеях, а потом два года ездил по России и разыскивал 
то, что было в неизвестных руках. <…> Так я нашел в Харькове картину «Пушкин 
в Михайловском». Эта вещь принадлежала Некрасову, а после его смерти его на-
следники отправили ее Фельтену, где ее увидел, как он мне рассказывал, приехав-
ший из Харькова Филонов и купил ее. Она у него и сейчас находится. Отец и умер, 
не зная, где она...». [7 с.205]

Надо заметить, что Харьков гордился этой работой: в харьковской периодике 
картина всегда упоминалась с припиской, что она находилась в кабинете поэта 
Н.А. Некрасова. Правда, при этом в названии «акценты» смещались – тот же Н.Ф. 
Сумцов называл ее «Пушкин и няня». Ко времени «обнаружения» в 1903 году этой 
картины сыном Н.Н. Ге в Харькове, как и во всей России, незадолго до этого, в 
1899 году, прошли юбилейные торжества, посвященные 100-летию со дня рожде-
ния поэта. Харьковская делегация возложила серебряный венок на могилу поэта в 
Михайловском, улица Немецкая в Харькове была переименована в Пушкинскую, 
а в 1904 году был установлен памятник А.С. Пушкину (скульптор Б.В. Эдуардс) на 
Театральной площади.

Относительно приобретения других работ (насколько оно могло быть 
неожиданным, свидетельствует покупка «Пушкина в селе Михайловском») можно 
высказать предположение только о картине «Закат» И.К. Айвазовского. Контакты 
Харькова с великим маринистом всегда были достаточно активными, начиная с 
1854–1855 годов, когда он жил здесь во время Крымской войны, и заканчивая 
его приездами в Харьков, в частности для организации персональной выставки 
в 1898 году. Тогда художник щедро пожертвовал городскому художественно-
промышленному музею в пользу бедных часть выручки. Но картина «Закат» 
упоминается в коллекции Б.Г. Филонова в 1887 году [7 с.592]. Скорее всего, она 
была куплена в Харькове у кого-то, кто приобрел ее в 1854–1855 году во время 
пребывания И.К. Айвазовского в городе. По каталогам передвижных выставок не 
была обнаружена и упоминавшаяся работа И.И. Шишкина «Закат в бору». Вариа-
ций картин с подобным мотивом и названиями в творчестве мастера достаточно, но 
все они имеют своих хозяев и солидный провенанс.

Таким образом, коллекция Б.Г. Филонова, наряду с коллекцией П.И. Харито-
ненко, являются единственными собраниями произведений отечественного искус-
ства на Харьковщине.

Отдельные работы отечественных мастеров находились и у других коллекци-
онеров. «Художественные новости» [7 с. 592] упоминают о работах Н.В. Невре-
ва, Н.Е. Рачкова, Л.Л. Каменева, А.Ф. Протопопова из собрания Коренева (лицо 
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не установлено. – Примечание 6, с.580). Несколько работ, в том числе ран-
ние работы Г.И. Семирадского, находились у М.Д. Раевской-Ивановой. 
«Ребятишек на заборе» (1883) И.М. Прянишникова купил с передвижной 
выставки в Харькове в 1883 году купец Л. Рубинштейн (ныне под названи-
ем «Воробышки» находится в собрании Харьковского художественного му-
зея). Растворилась в послереволюционных событиях богатейшая коллек-
ция итальянской живописи, принадлежавшая Е.В. Квитке. В своей книге 
«Старинные усадьбы Харьковской губернии» (1916), которую можно считать 
своеобразным антикварно-информационным справочником, Г.К. Лукомский 
дает высокую оценку коллекциям Щербининых, Веселовских, Голицыных.

Филоновская «городская усадьба» вмещала, видимо, тоже немало 
художественных произведений, как пишет Н.Ф. Сумцов в некрологе, по-
священном Б.Г. Филонову: «…большая зала, большая гостиная, несколько 
других комнат украшены картинами и гравюрами». [3] О том, чтобы пред-
ставить их визуальный ряд, скорее всего, не может быть и речи.

В ближайших планах Харьковского художественного музея – попытаться 
по довоенным инвентарным книгам Государственной украинской картинной 
галереи в Харькове и харьковской периодике восстановить хотя бы состав 
коллекции Б.Г. Филонова, как это было в свое время сделано с собранием 
П.И. Харитоненко.
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ного художнього музею ім. Никанора Онацького (м. Суми)

Павельчук Іванна Андріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ри-
сунку та живопису КНУТД (м. Київ)

Павленко Ірина Тихонівна – мистецтвознавець, науковий співробітник Сумського 
обласного художнього музею ім. Никанора Онацького (м. Суми)

Плохута Ольга Сергіївна – завідувач відділу науково-фондової роботи Сумського 
обласного художнього музею ім. Никанора Онацького (м. Суми)

Побожій Сергій Іванович – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мисте-
цтвознавства, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних тех-
нологій Сумського державного університету (м. Суми)

Решетньова Ганна Олексіївна – аспірант Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури (НАОМА) (м. Київ) 

Салюк Марина Анатоліївна – науковий співробітник відділу науково-фондової та 
експозиційної роботи Полтавського художнього музею (галерея мистецтв) імені 
Миколи Ярошенка (м. Полтава)

Святець Ганна Олексіївна – старший науковий співробітник Сумського обласного 
художнього музею ім. Н. Онацького (м. Суми)

Сизоненко Ірина Григорівна – магістр, докторантка Люблінського католицький 
університет Яна Павла II інституту історії мистецтва (Польща, м. Люблин)
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Сідак Лариса Володимирівна – науковий співробітник Полтавського худож-
нього музею (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка (м. Полтава)

Скляренко Галина Яківна – кандидат мистецтвознавства, старший науковий 
співробітник ІМФЕ ім. М. Рильського НАНУ, ІПСМ НАМУ (м. Київ)

Ткаченко Валентина Миколаївна – старший науковий співробітник Сум-
ського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького, член НСХУ, 
ІКОМ (м.Суми)

Федевич Людмила Костянтинівна – заслужений працівник культури Укра-
їни (м.Суми)

Чернякова Яна Володимирівна – наукова співробітниця Національного за-
повідника «Глухів» (м. Глухів).

Школьна Ольга Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор, за-
відувач кафедри образотворчого мистецтва Київського університету імені 
Бориса Грінченка (м. Київ)

Шило Олександр Всеволодович – доктор мистецтвознавства, професор кафе-
дри образотворчого та декоративного мистецтва Харківського національ-
ного університету будівництва і архітектури (м. Харків)

Юрченко Надія Семенівна – мистецтвознавець, директор Сумського обласно-
го художнього музею ім. Никанора Онацького (м. Суми)

Яніна Ірина Василівна – завідувач відділу декоративно-ужиткового мис-
тецтва Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького 
(м. Суми)

Ярмак Влада Миколаївна – художник-реставратор ІІ категорії Сумського об-
ласного художнього музею ім. Никанора Онацького (м. Суми)

Ярмак Марія Павлівна – молодший науковий співробітник Сумського облас-
ного художнього музею ім. Никанора Онацького (м. Суми)

Македон Ірина Яківна – Незалежна дослідниця, (м. Київ)
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Для нотаток



Технічне, художньо-технічне редагування, 
оформлення

та оригінал-макет видання
виконані

на кафедрі журналістики та філології
Сумського державного університету

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-
практичної конференції, присвяченої 100-річчю Сумського 
обласного художнього музею ім. Никанора Онацького,

віддрукований за сприяння
Сумського державного університету

вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, Україна, 40007
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua
https://www.sumdu.edu.ua/uk/



УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ім. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО

Наукове видання

Сто років існування
Сумського округового художньо-історичного музею

Збірник наукових праць
за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції,

присвяченої 100-річчю
Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького

Пiдписано до друку 11.10.2021.
Формат 70х100 1/

16
. Папір офсетний.

Обл.-вид. арк. 19,9. Умовн. друк. арк. 21,712.

Додрукарську підготовку виконано
на кафедрі журналістики та філології

факультету ІФСК СумДУ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна,

Тел.: +380-542-33-02-25, +380-542-68-78-50
Ел. пошта: info@journ.sumdu.edu.ua

Видавець і виготовлювач
Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007.
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру ДК № 3062 від 17.12.2007


