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ВІНШУВАННЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Вітальне слово 

Директора Інституту практичної культурології та арт-менеджменту  

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв  

Степана Дичковського 

 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв приділяє знач-

ну увагу питанню підготовки мистецтвознавців-експертів для державних і при-

ватних установ, що працюють у царині колекціонування культурних цінностей. 

Академія була першим закладом вищої освіти, який запровадив спеціалізацію 

експерта творів мистецтва, розробив освітні програми та розпочав підготовку 

фахівців нової спеціальності.  

Академією підготовлено значну кількість фахівців, які гідно працюють у 

провідних закладах культури України державного та приватного секторів, в 

експертних службах Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Митної 

служби та інших. 

Кафедра мистецтвознавчої експертизи Академії здійснює освітньо-

наукову роботу з підготовки фахівців у сфері експертної діяльності в галузі ку-

льтури і мистецтва за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» за усіма освітніми рівнями: бакалавр; магістр; доктор 

філософії. Діяльність кафедри забезпечує професійне навчання та підготовку 

фахівців за такими спеціалізаціями: 

 на освітньому рівні бакалавр – мистецтвознавець-експерт; 

 на освітньому рівні магістр – мистецтвознавець, фахівець галерейної 

справи; 

 на третьому освітньо-науковому рівні – доктор філософії. 

Навчальний процес забезпечує досвідчений у царині експертної діяльності, 

високопрофесійний професорсько-викладацький склад, що дозволяє на належ-

ному рівні вирішувати завдання з набуття студентами компетентностей мистецтво-

знавця-експерта. 

Запрошую Вас до співпраці та бажаю плідного наукового дискурсу, обмі-

ну професійним досвідом атрибуції культурних цінностей, їх експертизи та 

оцінки. 
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Вітальне слово 

Президента Асоціації реставраторів України  

Світлани Гаги-Шереметьєвої 

 

Шановні учасники науково-практичної конференції 

«Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей»! 

 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди проведення цього важливого захо-

ду для студентів, науковців, фахівців в галузі експертизи та реставрації. Метою 

проведення конференції є висвітлення актуальних питань, аспектів атрибуції та 

експертизи за усіма групами пам’яток – образотворчого, декоративно-

прикладного мистецтва, предметів нумізматики, творів на паперовій основі, 

друкованих видань та інших об’єктів культурної і мистецької спадщини.  

Важливою складовою комплексної експертизи є дослідження творів в 

процесі їх наукової реставрації, яке дозволяє виявити технологічні особливості 

предмету, його атрибутивні ознаки. Аналіз результатів досліджень допомагає в 

уточненні історії створення та контексту побутування предмету, встановленні 

його автентичності та культурної чи історичної цінності. Отримані відомості, 

сполучені з мистецтвознавчим, історичним, технологічним вивченням 

пам’ятки, розширюють інформативну базу об’єкту в процесі проведення науко-

вої атрибуції, експертизи та оцінки культурних цінностей.  

Приємно, що захід проходить у стінах Академії, випускниками якої є 

мистецтвознавці-експерти, реставратори – фахівці, що використовують отри-

мані теоретичні знання на практиці у державних та приватних музеях. Та і досі 

співпрацюють з Академією. 

Бажаю учасникам конференції цікавих доповідей, плідних дискусій з пи-

тань атрибуції та оцінки культурних цінностей, творчого натхнення та успіху.  
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Вітальне слово 

Голови правління Асоціації Мистецтвознавців,  

Експертів, Оцінювачів та Реставраторів  

Олексія Жадейко 

 

Шановні колеги! 

Сьогодні тут присутні представники досить закритих професійних спів-

товариств: історики мистецтва, реставратори, експерти, оцінювачі, мистецтвоз-

навці. У щоденній роботі ви стикаєтеся з культурними цінностями, саме від Вас 

залежить збереження культурної спадщини і якість цієї роботи. Тому питання 

автентичності, збереження, легальності права власності та легальності обороту 

культурних цінностей актуальні. 

Дозвольте представити Вам Асоціацію мистецтвознавців, експертів, оці-

нювачів і реставраторів. Завдяки ініціативі Академії ми консолідували кращих 

в своєму сегменті фахівців в єдине вільне об'єднання. Подібні спільноти – норма 

світової практики, вони існують майже в усіх країнах з розвиненою державною 

політикою щодо культурних цінностей. 

Зберігаючи фактичну автономію, професіонали можуть оперативно спіл-

куватися для вирішення складних мультидисциплінарних завдань. Цей майдан-

чик об'єднує розрізнені і частково ізольовані професійні спільнот. Одна з 

головних цілей Асоціації – швидкий і ефективний контакт споживача з необ-

хідним експертом, будь то оцінювач, реставратор або інший фахівець. З такою 

метою був створений Центр експертизи, оцінки та реставрації як структурний 

підрозділ Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

На теперішній час Асоціація супроводжує ряд актуальних проектів. Наведу 

кілька прикладів: міжнародний конкурс «Кращий художник / The best artist» – 

це молодий, ефективно зростаючий проект. Партнерство з асоціацією дозволило 

надати конкурсу масштабність і нові перспективи. 

Наступний вектор ініційований Асоціацією – це серія науково-

популярних фільмів про художників України. Перший фільм запущений в ро-

тацію про художника Олега Соколова. Сегодня я пропоную Вашій увазі фільм 

про художника Валерія Гегамяна – це прем'єра фільму. Фільм знятий за підт-

римки Асоціації на замовлення фонду імені Валерія (Валіка) Гегамяна. 

Асоціація має досвід роботи із провідними музеями України. Фахівці 

проводили мистецтвознавчу експертизу для потреб Національного меморіального 

комплексу – Музей революції Гідності, Національного музею історії України, 

Музею Територія терору у Львові.  

Запрошую Вас до співпраці і бажаю плідної роботи на конференції! 
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НАУКОВИЙ ДИСКУРС-ПРАКТИКУМ 

 

 

 

Буличова Вікторія, головний зберігач фондів, 

Муратова Аліна, старший науковий cпівробітник,  

КЗ «Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова» 

 

НАУКОВА АТРИБУЦІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРЕДМЕТІВ 

НУМІЗМАТИКИ, ФАЛЕРИСТИКИ ТА МЕДАЛЬЄРИКИ 

ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ М.Ф.СУМЦОВА  

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 р. 

№ 1343 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культур-

них цінностей та розмірів плати за її проведення» Харківський історичний му-

зей був залучений до проведення експертизи культурних цінностей, заявлених 

до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасово-

го вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, 

конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід 

держави. За Наказом Міністерства культури України від 31.03.2017 р. № 267 

«Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших ор-

ганізацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних 

цінностей» ХІМ отримав право проводити експертизу творів декоративно-

ужиткового мистецтва, предметів нумізматики, фалеристики та медальєрики, а 

також предметів філателії та археології.  

На сьогодні експертами ХІМ опрацьовані близько 200 звернень щодо 

проведення державної експертизи культурних цінностей. Серед них – звернен-

ня як державних органів, так і громадян України.  

Згідно п. 1.3 Інструкції до наказу Міністерства культури і мистецтв Укра-

їни від 22.04.2002 р. № 258 «Про порядок оформлення права на вивезення, тим-

часове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через 

державний кордон України» головною задачею експертизи є вивчення, перевір-

ка, аналітичне дослідження, кількісна оцінка певного предмета, результати яких 

оформляються у вигляді експертного висновку. Крім того, згідно з законодав-

ством, музей проводить наукову атрибуцію та експертизу культурних ціннос-

тей, що входять до складу Музейного фонду України і потребують тимчасового 

переміщення через державний кордон.  
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При передачі музейних предметів на реставрацію або експонування за 

межі України експертиза культурних цінностей може бути комплексною, поєд-

нувати мистецтвознавчу, стилістичну („знавецьку”); архівно-документальну; 

техніко-технологічну форми експертизи. [2, 17,18] Тільки комплексне, систем-

не дослідження культурної цінності дозволяє експерту здійснити атрибуцію 

пам’яток культури, визначити їх оціночну вартість і зробити висновок про мо-

жливість вивезення (тимчасового вивезення) цих культурних цінностей за межі 

України. [2, 19] 

Прикладом такого комплексного дослідження є експертиза Гетьманського 

прапора 1686-1687 рр. та кліше «50 карбованців» 1918 р. Української Народної 

Республіки з фондової збірки ХІМ.  

Експертиза прапора проводилася у рамках підготовки його до ґрунтовної 

реставрації у Національному музеї у місті Кракові. Архівно-документальним 

підґрунтям експертизи стало дослідження знамен українських гетьманів з Пала-

ти зброї Московського Кремля, проведене Ю. Савчуком, кандидатом історич-

них наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України НАН 

України [3, 576-602], первинна техніко-технологічна експертиза проводилася 

художником-реставратором ННДРЦ України Т. Менжуліною. Проведені дослі-

дження дали змогу з’ясувати, що гетьманський прапор зі збірки ХІМ є одним з 

трьох гетьманських прапорів, що збереглися у світі, підтвердити його історичне 

значення як гетьманського клейноду, пов'язаного з ім’ям гетьманів України 

І. Самойловича, І. Мазепи, І. Скоропадського та Д. Апостола; крім того іденти-

фікувати його стилістичні та техніко-технологічні особливості. 

Експертиза кліше проводилася у зв’язку з передачею цього музейного 

предмета на тимчасову виставку «Українське коло: до сторіччя визвольних зма-

гань, 1917-1921» в Українському Музеї (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Аме-

рики). Інформація про кліше у фондово-обліковій документації музею була 

вкрай стисла і містила лише атрибутивні дані предмета та джерело надходжен-

ня. Завдяки комплексній експертизі, проведеній у Харківській філії ННДРЦУ та 

Харківському історичному музеї імені М.Ф.Сумцова, вдалося з великою долею 

ймовірності встановити місце створення кліше, яке, наразі, вважається єдиним 

в Музейному фонді України. 

Проведення експертизи творів декоративно-ужиткового мистецтва надає 

експерту можливість стикнутися з широким розмаїттям культурних цінностей, 

виготовлених з металу, дерева, шкіри, тканини тощо. 

Найчастіше фізичні особи звертаються до музею щодо експертизи розпо-

всюджених побутових предметів масового виробництва – самоварів, столового та 
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кухонного посуду, а також – предметів металевої пластики релігійного характеру. 

Самовари, експертиза яких проводилася у музеї, були створені наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст., виготовлялися чисельними майстернями та фабриками, зосере-

дженими у м. Тула Російської імперії., зокрема – підприємствами відомої родини 

Баташевих та їх нащадків, а також братів Петрових. При атрибуції самоварів важ-

ливу роль відіграють написи з прізвищами власників виробництв, фабричні клей-

ма, торгівельні знаки, відтиски медалей, які були отримані виробниками на 

всесвітніх або всеросійських виставках. Одним з джерел інформації під час прове-

дення експертизи самоварів є каталог виробників, складений за алфавітним спис-

ком прізвищ власників виробництв з зображенням клейм [1, с.266-377].  

Серед предметів металевого кухонного посуду та господарсько-

побутових речей, що надходили для експертизи, цікавою була ціла «партія» 

предметів загальною кількістю 32 одиниці, що складалася з глеків, ковшів, чай-

ників, ступок з товкачами, тазів, таць та прасок. Частина з них мала клейма ви-

робників, інші ж – не мали жодних позначок. Деякі з глеків мали східне 

походження, але встановити місце їх створення було важно, тому що вони від-

носились до традиційного побуту та їх форми протягом багатьох століть не за-

знавали змін. Провести експертизу цих предметів вдалося завдяки тому, що 

один із глеків з відкидною кришкою з навершям має аналоги в музейних колек-

ціях Криму. Він називався «гугум» та використовувався у повсякденному побу-

ті кримських татар до 1930-х років.  

У деяких випадках об’єктами експертизи стають предмети, що зустріча-

ються доволі рідко та є цікавими для вивчення. Серед цих речей можна виділи-

ти дорожні скрині, наприклад, дорожню скриню початку ХХ ст. відомої 

торгівельної марки «Louis Vuitton». У процесі атрибуції скрині значну роль ві-

діграла етикетка з внутрішнього боку кришки, де містилися написи, згідно з 

якими предмет був виготовлений у Парижі (Франція), а потім відправлений на 

продаж у лондонський магазин торгівельної марки «Louis Vuitton». Додатковим 

підтвердженням оригінальності предмету є орнаментована тканина, якою була 

оббита скриня, з характерною композицією, що відрізняє даного виробника. 

Одним із об’єктів експертизи була друкарська машинка «Contin». Конк-

ретизація фірми-виробника та час виготовлення друкарської машинки викликав 

питання, відповідь на які були віднайдені в мережі Internet. Атрибуція предмету 

стала можлива завдяки рекламі друкарських машинок «Contin», що зустрічала-

ся на сторінках французьких газет. Вдалося встановити, що машинки цієї фірми 

виготовлялися фірмою «Continsouza» у 1920-х рр., виробництво якої знаходилось 

у місті Парижі (Франція). Машинки позиціонувалися саме як вироби французь-
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кої промисловості. Фірма перестала існувати у 1930 р., патенти на друкарські 

машинки були продані у Польщу, де вони випускалися під маркуванням «FK». 

Ще одним цікавим предметом, що зустрічається не дуже часто, була підс-

тавка-тримач для кишенькового годинника початку ХХ ст. Як відомо, кишень-

кові годинники отримали широке розповсюдження у ХІХ – ХХ ст. та були 

своєрідним аксесуаром їх власника. Для зберігання годинника в домашніх умо-

вах використовували «аксесуар для аксесуара» – спеціальну підставку. Означе-

на підставка була виконана у вигляді фігурки собаки, що сидить на задніх 

лапах, прийнявши стійку. У пащі собаки був закріплений гачок для підвішу-

вання кишенькового годинника, а очами слугували опуклі електричні лампочки 

з прозорого безбарвного скла. Усередині підставки була вмонтована електрична 

система для елементу живлення, що приводилася у дію завдяки перемикачу. 

Подібна конструкція підставки-тримача дозволяла власнику кишенькового го-

динника дізнатися, котра година у темний період доби. Для атрибуції підстав-

ки-тримача експерту допоміг рекламний каталог побутових товарів Російської 

імперії з коротким описом подібного предмету, знайдений у мережі Internet. 

Стосовно проведення експертизи предметів нумізматики, фалеристики та 

медальєрики треба зазначити, що більша частина цих предметів надходить до 

музею від Державної митної служби України, органів МВС та СБУ. Експертиза 

цих предметів проводиться у рамках конкретного кримінального провадження, 

є первинною та часто містить рекомендації щодо проведення додаткової експе-

ртизи металу. Доволі актуальною є експертиза сучасних пам’ятних та ювілей-

них монет і банкнот з дорогоцінних металів, виготовлених Монетним двором 

Національного банку України, які реалізують у банківських установах при ная-

вності спеціального сертифікату. Крім того, за зверненнями фізичних осіб, му-

зей проводить експертизи державних нагород СРСР (з відповідними 

документами), якими раніше були нагороджені їх померлі родичі.  

Підсумовуючи сказане, наголошуємо, що наукова атрибуція та експертиза 

культурних цінностей дозволяє виявляти інформацію, якою «володіє» предмет, 

та використовувати її в цілях збереження культурної спадщини України.  
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Національна академія сухопутних військ  

імені гетьмана Петра Сагайдачного 

 

ДО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ АРТИЛЕРІЇ XIV– XVIII СТ. 

 

Сучасне зброєзнавство розвивається як міждисциплінарна наука і вимагає 

від дослідника комплексного підходу та використання різносторонніх наукових 

методів. Атрибуція та експертиза пам’яток артилерії XIV– XVIII ст. включає в 

себе великий ряд інструментарію. Гармату як історичне джерело варто дослі-

джувати використовуючи як загальноісторичні методи, так і методи спеціаль-

них історичних дисциплін, мистецтвознавства та матеріалознавства.  

При дослідженні гармат XIV– XVIII ст. важливим є концептуальний під-

хід до артилерійського озброєння як частини військової культури, яка вимагає 

комплексного аналізу. Однією з ключових ідей цього підходу для нас є думка, 

що артилерія, як складова мілітарної культури, розвивалася в загальному руслі 

розвитку місця свого походження, набуваючи при цьому своєї специфіки вна-

слідок геополітичного становища регіону, відображення чого, зазвичай, відслі-

дковується в ряді характерних ознак архітектоніки, орнаменту.  

Процес роботи науковця з гарматним стволом передбачає здійснення ці-

лого ряду завдань. Першочерговою складовою дослідження (атрибуції, зброє-

знавчого аналізу, експертизи) гармати є науковий опис предмета. Кожен 

дослідник тут може діяти на власний розсуд. Втім, на нашу думку, оптималь-

ними будуть покрокові рекомендації до здійснення наукового опису, які розро-

бив О. Мальченко, запропонувавши уніфікований формуляр, який пропонує 

фіксацію практично всіх можливих вимірювальних параметрів ствола [7, 77-

93]. В процесі вимірювання використовуються різні вимірювальні пристрої, а 

саме – штанген циркуль, лінійка і т.д. За одиницю виміру в нашій дослідниць-

кій роботі взято міліметр. 

Під час дослідження пам’яток артилерії XIV– XVIII ст. базовим принци-

пом має стати опора на історичні джерела, які визначаються в залежності від 

мети та завдання роботи. І тут виділяємо три основних типи джерел до вивчен-

ня: речові – власне артефакти, документальні та іконографічні. Пам’ятки арти-

лерії є джерелом до вивчення особливостей технології виготовлення, 

конструктивних особливостей, специфіки бойового застосування, відмінностей 

технічних характеристик, типологізації. Окремим джерелом до вивчення на 
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гарматах є герби, епіграфіка, маркування та орнаментування, правильне трак-

тування яких є важливою складовою атрибуції предмета [8, 417-425]. Докумен-

тальними джерелами можуть виступати інвентарні описи, різного роду 

фінансові документи, судові справи та всі інші документи, які міститимуть пот-

рібну інформацію на конкретному етапі наукової роботи. Окремим комплексом 

документальних джерел є артилерійські трактати. Іконографічними джерелами 

можуть виступати всі зображення гармат відібрані за принципом усталеного 

підходу джерелознавства: 1) авторство документа; 2) хронологічні межі напи-

сання документа і відтинок часу, який він охоплює; 3) назва джерела в оригіналі; 

4) зміст, обсяг та повнота викладення джерельного матеріалу; 5) зв’язок даного 

джерела до інших; 6) місце зберігання джерела; 7) історія дослідження та рівень 

опрацювання джерела. 

При проведенні дослідження гармат доцільно застосовувати порівняльно-

історичний метод, базовий принцип якого полягає у розумінні історичного 

явища чи процесу, або атрибуції артефакту через зіставлення зі схожими про-

цесами чи предметами. 

Типологічний аналіз застосовується під час дослідження гармат для упо-

рядкування сукупності предметів на якісно визначені класи на основі прита-

манних їм спільних та відмінних ознак. Типологічний аналіз варто проводити у 

рамках виділених хронологічних груп, поділу гармат за тактико-технічними ха-

рактеристиками та способом їх бойового застосування (облогова, польова, фор-

течна, салютна та ін.). Під час типологічного аналізу необхідно враховувати 

також матеріал і технологію виготовлення гарматних стволів.  

При дослідженні гармат XIV– XVIII ст. доцільним є використання методів 

моделювання. Для цього можна використовувати як класичний спосіб моделю-

вання – виконання лінійного креслення гармат, так і новітні методи – лазерне 

сканування – технології, яка дозволяє з високою швидкістю та точністю визначати 

координати значної кількості точок на поверхні об’єкта які характеризують її фор-

му та розміри, що дає можливість отримати точну 3D модель ствола [3, 23-24].  

Міждисциплінарний підхід сучасного зброєзнавства вимагає від дослід-

ника використання інструментальних методів – металографічного дослідження, 

яке включає в себе ряд лабораторних методів вивчення характеристик металу 

гармати. Варто відзначити, що металографічний аналіз як метод дослідження 

історичних артефактів почали використовувати ще у 50-х рр. XX ст. В матеріа-

лах археологічних розкопок 1953 р. Б. Колчин, досліджуючи технології коваль-

ської справи Русі, використовував під час вивчення комплексу артефактів 

металографічний та рентгеноструктурний аналіз. Основним аналізом став мік-
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роструктурний аналіз та вимірювання твердості металів. Б. Колчин детально 

описав методику виконання досліджень. Прикметно, що цілий розділ праці на-

званий «Археолог становитса металловедом» [5, 280-300]. Методику металог-

рафічного аналізу науковець використовував і під час інших досліджень. 

Відзначимо, що використовується методика матеріалознавчих досліджень і при 

вивченні холодної зброї [9]. 

Методику металографічного аналізу варто вивчати студіюючи праці з прик-

ладного матеріалознавства. Перш за все варто опрацювати посібник Вашуля Х. – 

«Практическая металлография. Методи приготовления образцов» та «Справочник 

по металлографическому травлению», авторами якого є німецькі науковці 

Беккерт М., Клемм Х., Лейпциг Х. [1; 2]. Коваленко В. детально описує реко-

мендації, щодо застосування металографічних реактивів [4]. Доцільними також 

для вивчення будуть праці Лямина І.В., присвячені художній обробці металу [6].  

Комплексне металографічне дослідження включає в себе кілька етапів. 

Перший – вивчення структури металу або сплаву під мікроскопом. Спостере-

ження здійснюється на шліфі – спеціальній, підготованій шляхом полірування і 

травлення спеціальними реактивами поверхні металу. Другий – рентгенострук-

турне дослідження. Третій – вивчення хімічного складу металу на основі його 

спектру. Вибір конкретних методів дослідження визначає характер фактичного 

матеріалу, умови і мета дослідження. В ході дослідної роботи повинні обирати-

ся методи відповідно до завдань певного етапу дослідження, потреби у викори-

станні технічних прийомів, проведення операцій з теоретичним і фактичним 

матеріалом у логічній послідовності. Окремо відзначимо доцільність проведен-

ня металографічного аналізу перед реставраційними роботами. 

Охарактеризовано методичний базис дослідження пам’яток артилерії 

XIV– XVIII ст. Вищезгадані принципи та методи повинні зумовлювати струк-

туру та логіку викладеного матеріалу, науковість отриманих результатів. Втім, 

дослідник повинен пам’ятати, що кожна гармата вимагає індивідуального ви-

бору методів вивчення в залежності від своїх специфічних особливостей, які 

визначатимуть її інформативність як джерела дослідження. Перелічені вище 

методи вважаємо базовими, втім, їх перелік може доповнюватися в ході конк-

ретної дослідної роботи та розширюватися з прогресом новітніх технологій.  
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Гелета Олег, кандидат геологічних наук,  

Держаний гемологічний центр України 

 

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  

ОЦІННОЇ ВАРТОСТІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ  

В ЧАСТИНІ ПРИРОДНИЧИХ ПАМ’ЯТОК  

 

Державний гемологічний центр України відповідно до наказу Міністерства 

культури України від 31.03.2017 № 267 проводить державну експертизу куль-

турних цінностей в частині природничих пам’яток. Згідно частини 13 статті 1 

Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» 

до культурних цінностей окрім іншого відносять рідкісні колекції та зразки міне-

ралогії та палеонтології (якщо, відповідно, вони мають наукове значення).  

Пунктом 8 Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. 

№ 1343, визначено, що в експертному висновку державної експертизи окрім 

достовірності об'єкта експертизи, назви та атрибутивного опису має зазначати-

ся і його оцінна вартість. 

Враховуючи норми зазначеного Порядку, у Державному гемологічному 

центрі було розроблено Методику діагностики та оцінювання прогнозної вар-

тості геологічних зразків у музейних колекціях (далі – Методика). Дана Мето-

дика встановлює порядок дій при експертному дослідженні і оцінці вартості 

природних каменів (мінералів і гірських порід), скам’янілих решток геологічно-

го минулого, метеоритів, які знаходяться у музейних чи інших колекціях, або їх 
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окремих екземплярів, що не входять до складу колекцій, але за якісними крите-

ріями придатні для їх формування (далі – колекційні геологічні зразки). 

Відповідно до цієї Методики, мінерали – це природні хімічні утворення 

кристалічної будови, що сформувались у результаті фізико-хімічних процесів у 

земній корі або на космогенних об’єктах; гірські породи – петрографічні утво-

рення, що сформувались природним шляхом у земній корі; скам’янілі рештки 

геологічного минулого – рештки тварин чи рослин або сліди їх діяльності, які 

збереглися у ґрунті, гірських породах, затверділих смолах; метеорити – тверді 

тіла космічного походження, які є уламками астероїдів, комет, планет або їх су-

путників. 

Визначення оцінної вартості колекційних геологічних зразків має прогнозний 

характер та здійснюється на момент проведення оцінки. Для цього виконується іден-

тифікація (діагностика), встановлення якісних та індивідуальних характеристик 

досліджуваних об’єктів, вивчення висновків експертів-палеонтологів та експертів 

по метеоритам. 

Діагностика та дослідження якості мінералів і гірських порід здійснюється 

на підставі критеріїв, зазначених у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Критерії якості мінералів і гірських порід,  

як колекційних геологічних зразків 

№ 

п/п 

Критерії 

якості 

Категорії критеріїв якості і їх характерис-

тики 

Коефіцієнт 

(k) 

1 маса 

унікальні – перевищення середніх значень для 

даного мінерального різновиду на ≥ 30% 
3 

рідкісні – перевищення середніх значень для 

даного мінерального різновиду у межах від 

15% до 30% 

2 

поширені – перевищення середніх значень 

для даного мінерального різновиду на ≤ 15% 
1 

2 розміри 

унікальні – перевищення середніх значень для 

даного мінерального різновиду на ≥ 40% 
3 

рідкісні – перевищення середніх значень для 

даного мінерального різновиду в межах від 

25% до 40% 

2 

поширені – перевищення середніх значень 

для даного мінерального різновиду на ≤ 25% 
1 

3 
форма 

виділен-

ня 

унікальні – досконала збереженість, нетипові 

нехарактерні не притаманні даному мінераль-

ному різновиду форми 

4 
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р
ід

к
іс

н
і 

добра збереженість, нетипові нехарак-

терні форми, не притаманні даному мі-

неральному різновиду 

3,5 

добра збереженість,нетипові нехарак-

терні форми, що можуть спостерігати-

ся у даного мінерального різновиду 

3 

п
о

ш
и

р
ен

і 

добра або середня збереженість, типові 

та характерні форми, що притаманні 

даному мінеральному різновиду 

2 

погана збереженість, типові та харак-

терні форми, що притаманні даному 

мінеральному різновиду 

1 

4 

параге-

нетична 

група 

унікальні – рідкісна 3 

рідкісні – поширена 2 

поширені – типова 1 

5 

ц
іл

іс
н

іс
т
ь

 

унікальні – до 3-х природних дефектів, що є 

нетиповими для досліджуваного мінерального 

різновиду 

3 

рідкісні – Від 3-х до 5-ти природних та/або до 

2-х механічних дефектів 
2 

поширені – більше 5-ти природних та/або 2-х 

механічних дефектів 
1 

6 
похо-

дження 

унікальні – закрите або вироблене родовище 3 

рідкісні – поширена мінералогічна асоціація 2 

поширені – типова мінералогічна асоціація 1 

 

Діагностика та дослідження якості скам’янілих решток геологічного ми-

нулого здійснюється на підставі критеріїв, зазначених у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Критерії якості скам’янілих решток геологічного минулого,  

як колекційних геологічних зразків 

№ 

п/

п 

Крите-

рій яко-

сті 

Категорії критеріїв якості і їх характеристики 
Коефіці-

єнт (k) 

1 Розміри 

унікальні – перевищення середніх значень для да-

ного виду скам’янілостей на ≥ 40% 
3 

рідкісні – перевищення середніх значень для дано-

го виду скам’янілостей в межах від 25% до 40% 
2 

поширені – перевищення середніх значень для да-

ного виду скам’янілостей на ≤ 25% 
1 

2 
Рідкіс-

ність 

унікальні – дуже рідкісний зразок 3 

рідкісні – рідкісний зразок 2 

поширені – поширений (типовий) зразок 1 
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3 

а
со

ц
іа

ц
ії

 і
н

ш
и

х
  

о
р

г
а

н
із

м
ів

 

унікальні – супутній організм є добре збереженим, 

нетиповим та/або вказує на період життя дослі-

джуваної скам’янілості 

3 

рідкісні – супутній організм добре збережений 

та/або є типовим поширеним представником дос-

ліджуваної скам’янілості 

2 

поширені – супутній організм погано збережений 

та/або є типовим поширеним представником дос-

ліджуваної скам’янілості 

1 

4 

З
б

ер
еж

ен
іс

т
ь

 

унікальні – досконала збереженість скам’янілості; 

ознак препарування не спостерігається 
3 

р
ід

к
іс

н
і добра збереженість скам’янілості; ознаки 

препарування ледь помітні 
2,5 

добра збереженість скам’янілості; ознаки 

препарування помітні 
2 

п
о

ш
и

р
ен

і 

середня збереженість скам’янілості; 

ознаки препарування помітні (відрестав-

ровано від 20 до 35% скам’янілості) 

1,5 

ознаки препарування скам’янілості добре 

помітні (відреставровано більше 35% 

скам’янілості) 

1 

 

Діагностика та дослідження якості метеоритів здійснюється на підставі 

критеріїв, зазначених у таблиці 3.  

Таблиця 3. 

Критерії якості метеоритів, як колекційних геологічних зразків 

№ 

п/

п 

Крите-

рій яко-

сті 

Категорії критеріїв якості і їх характеристики 
Коефіці-

єнт (k) 

1 маса 

унікальні – перевищення середніх значень для да-
ного різновиду метеоритів на ≥ 40% 

3 

рідкісні – перевищення середніх значень для дано-
го різновиду метеоритів у межах від 26% до 40% 

2 

поширені – перевищення середніх значень для да-
ного різновиду метеоритів на ≤ 25% 

1 

2 розміри 

унікальні – перевищення середніх значень для да-
ного різновиду метеоритів на ≥ 40% 

3 

рідкісні – перевищення середніх значень для дано-
го різновиду метеоритів у межах від 26% до 40% 

2 

поширені – перевищення середніх значень для да-
ного різновиду метеоритів на ≤ 25% 

1 

3 ознаки унікальні – дуже добре проявлені 3 
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метеори-

тної ре-

човини 

рідкісні – проявлені 2 

поширені – слабо проявлені 1 

4 
ціліс-

ність 

унікальні – індивідуал 3 

рідкісні – уламок природного походження 2 

поширені – уламок антропогенного походження 1 

5 

зб
е
р

еж
ен

іс
т
ь

 унікальні – досконала 4 

рідкіс-

ні 

добра 3,5 

середня 3 

поши-

рені 

помітна 2 

погана, частка збереженої поверхні ста-
новить менше 20% 

1 

 
6 

похо-

дження 

унікальні – з супутників (Місяць), планет (Марс та 
інші) 

4 

поширені – з астероїдів 1 

7 

 

речо-

винний 

склад 

уніка-

льні 

залізо-кам’яний (палесит) 3,5 

залізо-кам’яний (мезосидерит) 3 

рідкісні – залізний 2 

поширені – кам’яний 1 

 

У результаті діагностики досліджуваного об’єкта відповідно до визначе-

них категорій по кожному критерію якості встановлюють коефіцієнти, які без-

посередньо визначають його прогнозну оцінну вартість (табл. 1, 2, 3). 

Прогнозна оцінна вартість досліджуваних об’єктів (ПВ) є пропорційною кіль-

кості позитивної інформації про них і обраховується як добуток базової вартос-

ті (БВ) аналогічних чи подібних колекційних геологічних зразків, та множини 

коефіцієнтів (kі), що відповідають встановленим при діагностиці категоріям 

критеріїв якості колекційних геологічних зразків.  
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Музей мистецтв Прикарпаття  

 

ДОСВІД АТРИБУЦІЇ ТВОРІВ ІЗ ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ 

МИСТЕЦТВ ПРИКАРПАТТЯ 

 

Музей мистецтв Прикарпаття – молодий музей. У 2020-му йому випов-

ниться всього лиш 40 років. Упродовж цього часу наша збірка була і залиша-

ється одним із визначальних чинників духовного та естетичного виховання 

жителів Івано-Франківщини. З метою максимально широкого представлення її 

унікальних творів планується створення нової постійної експозиції. Це викли-

кало пожвавлення наукових досліджень у сфері атрибуції експонатів, адже зна-

чна їх кількість надійшла до нашої збірки як твори невідомих авторів або твори 

з невизначеним часом виконання. За доволі стислий термін пророблено масш-

табну роботу, до якої входило і атрибутування експонатів, які того потребува-

ли. Ця робота, до слова, не завершилась, триває сьогодні і продовжуватиметься 

в перспективі. Також потрібно зазначити, що: «ніколи не можна не брати до 

уваги, а тим більше нехтувати або зовсім відкидати думки попередніх дослід-

ників, адже не ми вперше порушуємо проблеми, і, очевидно, за нами з’являться 

нові аргументи в доведенні достовірності чи хибності нових поглядів на істи-

ну» [1, 234]. Та, враховуючи зроблені атрибуції нехай і визнаними мистецтвоз-

навцями, потрібно не боятись перевіряти їх версії. 

Так, наприклад, у путівнику-каталозі «Сакральне мистецтво Галичини 

XVI–XX століть в експозиції Івано-Франківського художнього музею» скульп-

туру геніального майстра Йоганна Георга Пінзеля, що свого часу увінчувала 

балдахін над амвоном у костелі Місіонерів м. Городенки, означено як «Христос – 

Добрий пастир» [3, 97]. Незрозумілим залишається той факт, чому мистецтвоз-

навець В. Мельник був переконаний, що скульптура, хай навіть суттєво ушко-

джена, без голови та обох рук, не містить жодних, хоча б мінімальних ознак 

усталеного образу Доброго пастиря – ягняти. Натомість у ногах Христа наявні 

чітко модельовані хмаринки та кінчики крилець відбитої голівки ангелика, по-

дібної за конфігурацією та розміром з тими, що у великій кількості були додат-

ковим декоративним доповненням в інтер’єрі храму, окремі з яких зберігаються 

на сьогодні у Львівській галереї мистецтв [4, 161]. Переглядаючи скульптурні 

композиції та іконописні сюжети «Доброго пастиря» у виконанні різних майст-

рів різця та пензля, не вдалось віднайти аналогій наявності у ногах Христа 

хмар, дії цього євангельського сюжету відбувались у світі людей – на землі. 
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Скрупульозно оглянувши всі доступні, датовані початком XX століття фотог-

рафії амвону костелу Непорочного зачаття Діви Марії, вдалось розгледіти, що 

руки у Христа розведені в сторони. Виникає питання, яким чином ягня, якого, 

до речі, зовсім не помітно на знімках, мало б утримуватись на раменах Ісуса. Та 

й іконографічна рельєфна композиція на амвоні «Ісус у Єрусалимському храмі» 

за тематикою суперечила б у такому випадку цілісному звучанню такої важли-

вої складової ансамблю, як амвон. Відповідь, зрештою, знайшлася у маловідо-

мому виданні «Костел Непорочного зачаття Діви Марії у Городенці», у тексті 

опису амвону: «Високомистецький амвон увінчувала скульптура «Розіслання 

Христом апостолів»… » [2, 28]. 

В експозиції Музею мистецтв Прикарпаття на огляд відвідувачів предста-

влено скульптуру, яка у фондовій документації значиться як Матвій Полейов-

ський «Єпископ». Друга половина XVIII ст. Дерево, різьба, поліхромія. 

Львівська школа барокової скульптури XVIII ст. Провести точну атрибуцію да-

ної скульптури та встановити, хто ж насправді наш загадковий «Єпископ» було 

важко, адже вона збережена не повністю (у святого відбиті обидві руки). Мис-

тецтвознавець В.Мельник у путівнику-каталозі «Сакральне мистецтво Галичи-

ни XV – XX століть» атрибутував її як твір видатного скульптора Матвія 

Полейовського «Святий Станислав». Близько 1762 р. з головного вівтаря Вір-

менського костелу м. Станиславова [3, 100]. На архівних світлинах початку 

XX століття чітко простежується, що «наш святий» тримає в руках Євангеліє, 

на якому знаходяться три кулі. Сумніви розвіялися, перед нами – не св. Стани-

слав, а святий Миколай. Зображати св. Миколая, що утримує Євангеліє з трьо-

ма золотими кулями, почали з огляду на те, що на Нікейському Вселенському 

соборі він захищав тотожність трьох Божественних осіб. Також побутує леген-

да про трьох бідних сестер.  

В експозиції Музею мистецтв Прикарпаття на огляд відвідувачів представ-

лено твір, що у фондовій документації значиться як: Автор невідомий. Німецька 

школа. «В околицях міста». XIX ст. Полотно, олія. З метою надання картині екс-

позиційного вигляду, завідувач сектору реставрації Зеновій Крок провів необхідні 

реставраційно-профілактичні заходи. У результаті в нижньому лівому куті полот-

на стало можливим прочитати прізвище художника – Fleischer. Для атрибуції кар-

тини дуже важливим є не лише аналіз її лицьової сторони, але і настільки ж 

ретельне вивчення її реверсу. Саме вивчення реверсу полотна і дало відповіді на 

всі запитання. Як виявилось, на нижній і верхній планках підрамника наявні нечі-

ткі написи олівцем. Складність у прочитанні цих написів була викликана ще й 

тим, що німецький текст виконано рукописним готичним шрифтом. Обробивши 
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світлину напису на нижній планці підрамника, оскільки він є чіткішим, в програмі 

ACDSee Pro, вдалось прочитати останнє слово напису – Leipzig (Ляйпціг). Інші кі-

лька написів «Dn (Daneben) Schönefeld Leipzig» можна перекласти як «Шьоне-

фельд поблизу Ляйпціга». Здавалось – ось воно, та, переглянувши безліч 

краєвидів Ляйпціга, з’ясувалось, що перед нами зовсім не це місто. Також, відш-

товхуючись від зображеного, річка на картині є судноплавною, а Parthe, яка проті-

кає через село Шьонефельд, є найменшою із трьох природних річок в районі міста 

Ляйпціг, де складно проходити навіть маленьким човнам. Перше речення напису 

на верхній планці підрамника було прочитано наступним чином: Blick auf Dresden 

Loschwitzer Weinberg. Перекласти його можна як: Вид на Дрезден. Виноградник у 

Лошвіці. Існує велика кількість графічних творів із зображенням подібного крає-

виду, він був настільки популярним, що з’явився навіть на тарілці мануфактури 

Meissen – колиски європейської порцеляни.  

Друге речення із знаком запитання було частково прочитане як: Römer 

Garten – Римський сад або Римський дворик. Така версія прочитання не влаш-

товувала, адже вона ніяк не в’язалася із зображенням на картині. Послуговую-

чись табличкою, де навпроти кожної літери готичного курсиву проставлена 

літера латинського алфавіту, таки вдалось прочитати напис Körner Garten Haus? – 

Садовий будинок Кьорнера? Знак запитання в кінці речення свідчить про те, що 

той, хто зробив цей напис, мав сумніви щодо цього твердження. У пошуках ін-

формації про ймовірного власника будинку з’ясувався вельми цікавий факт. 

Виявляється, Христіан Готфрід Кьорнер – німецький письменник і юрист, во-

лодів виноградником та будинком у селі Лошвіц. На території виноградника 

знаходився невеликий павільйон. Саме в ньому з 1785 по 1787 роки на запро-

шення Кьорнера проживав Крістоф Фрідріх Шиллер – німецький поет та істо-

рик, і саме тут він завершує свої «Філософські листи», пише драматичну поему 

«Дон Карлос, інфант іспанський» та за деякими свідченнями на прохання свого 

друга для дрезденської масонської ложі написав відому «Оду до радості». В ре-

зультаті пошуків було віднайдено кілька графічних творів, на яких зображено 

Фрідріха Шиллера та Готфріда Кьорнера, а на дальньому плані видніється вже 

знайомий для нас краєвид. Таким чином, картину, яку представлено в експози-

ції музею, слід атрибутувати наступним чином: Фляйшер (Fleischer). Німецька 

школа. «Вид на Дрезден. Виноградник у Лошвіці». XIX ст. ? Полотно, олія. 

Хоч робота по комплексному дослідженню музейних предметів довго-

тривала і копітка, вона надзвичайно корисна, адже кожен новоатрибутований 

твір стає вагомим внеском у піднесенні публічного іміджу та авторитету нашо-

го музею як власника потужної опрацьованої колекції.  



26 
 

Вважаю також, що давно вже назріла необхідність на постійній основі 

проводити науково-практичні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі 

столи та тренінги, де мистецтвознавці та інші спеціалісти могли б обмінювати-

ся досвідом, обговорювати нагальні проблеми атрибутування, дізнаватися про 

новітні методи експертизи, реставрації та сучасні підходи до проведення науко-

вих досліджень.  
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НАУКОВА АТРИБУЦІЯ, ОПИС ТА ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ 

РУКОПИСНОЇ ТА КНИЖКОВОЇ СПАДЩИНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ 

УКРАЇНИ ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК 

 

Процес визначення достовірності, автентичності, часу та місця створення, 

авторства, наукової та культурної цінності рукопису або книги не завжди є оче-

видними під час надходження таких документів до бібліотеки, тому атрибуція 

та ідентифікація стали невід’ємною процедурою усього науково-технологічного 

циклу. Виокремлення рукописної та книжкової спадщини, надання документу 

особливого, цінного статусу вимагає високого рівня наукової оцінки культур-

ного значення об’єкта опису та верифікації цього наукового знання.  

Після розпаду СРСР активно створюється нове українське законодавство 

у сфері державної реєстрації і наукової оцінки національної спадщини, забезпе-

чення її збереженості та унормування принципів інформаційного доступу до цієї 
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спадщини у бібліотеках та архівах, інтенсифікуються пошуки методологічний 

засад та спеціальних методик у цій царині. 

На перше місце вийшла проблема наукової експертизи найбільш цінної 

частини бібліотечних фондів та заходів щодо запобігання їхньої втрати як 

об’єктів національного культурного надбання та культурної спадщини держави. 

Приймалося до уваги й наявність цінного досвіду бібліотек та профільна діяль-

ність наукових фахівців. Було враховано й міжнародне законодавство, що на 

базі розробок ЮНЕСКО дбало про охорону культурної спадщини [11]. Сьогод-

ні основними нормативно-правовими актами, що стосуються рукописної та 

книжкової спадщини, її збереження, наукової експертизи та експертизи ціннос-

ті рукописної та книжкової спадщини є: 

1. Закон України «Про культуру» [8], який визначає правові засади діяль-

ності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, 

використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та куль-

турних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них. Термін «на-

ціональне культурне надбання» у Законі вживається як сукупність унікальних 

культурних цінностей, об’єктів культурної спадщини, що мають виняткове 

історичне значення для формування культурного простору України. А під тер-

мін «об’єкти культурного призначення» підпадають пам’ятки культурної спа-

дщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, споруди культурного 

призначення та інші культурні цінності. 

2. Положення про Державний реєстр національного культурного надбан-

ня, затверджене постановою Кабінету Міністрів України [3], яким відповідно 

до Основ законодавства України про культуру[2], які втратили чинність у 

зв’язку з прийняттям Закону України «Про культуру», запроваджено Держав-

ний реєстр національного культурного надбання (далі – ДРНКН) завданням 

якого став облік об’єктів матеріальної та духовної культури виняткової істо-

ричної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що мають важливе 

значення для формування національної самосвідомості українського народу і 

визначають його внесок у всесвітню культурну спадщину. У документі застосо-

вуються терміни: «надбання», «пам’ятка», «об’єкти національного культурного 

надбання». До об’єктів національного культурного надбання належать: 

пам’ятки історії, археології, містобудування і архітектури, мистецтва, докумен-

тальні пам’ятки, а також можуть бути занесені у ДРНКН й інші об’єкти, що 

становлять виняткову цінність з огляду історії, культури, етнології чи науки.  

Варто зазначити, що Закон України «Про охорону культурної спадщини» 

[10] стосується пам’яток − об’єктів культурної спадщини, якими є лише неру-
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хомі об’єкти культурної спадщини та рухомі предмети, пов’язані з нерухомими 

об’єктами культурної спадщини, які підлягають реєстрації шляхом занесення 

до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.  

3. Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Дер-

жавного реєстру національного культурного надбання визначає механізм відбо-

ру рукописних книг, рідкісних і цінних видань, окремих книжкових колекцій 

(далі – книжкові пам’ятки) для включення до Державного реєстру національ-

ного культурного надбання [4]. У документі визначається термін: «книжкова 

пам’ятка» та встановлюються форми опису книжкових пам’яток. 

4. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» [6] регулює відносини, пов’язані з вивезенням, ввезенням та повер-

ненням культурних цінностей, і спрямований на охорону національної куль-

турної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у сфері 

культури та визначає «культурні цінності», як об’єкти матеріальної та духов-

ної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення 

і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства 

України, у які зокрема, включено старовинні книги та інші видання, що станов-

лять історичну, художню, наукову та літературну цінність, манускрипти та 

інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодо-

кументи, окремо чи в колекції, а також у загальному визначенні «родинні цін-

ності» – культурні цінності, що мають характер особистих або родинних 

предметів. Тобто включена рукописна та книжкова, архівна спадщина, як наці-

ональна культурна спадщина. Цим Законом передбачено проведення експер-

тизи (заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після 

тимчасового вивезення культурні цінності, а також охорона права власників 

культурних цінностей, визначено цінності, що не піддягають вивозу, в тому чи-

слі ті, що мають бути внесеними до ДРНКН України.  

5. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей, за-

тверджений постановою Кабінету Міністрів України [5], регулює питання про-

ведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, 

тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а 

також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за 

рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави. Порядком 

визначено, що експерт − працівник державного сховища культурних цінностей, 

музею, бібліотеки, реставраційної або науково-дослідної організації, архівної 

установи, інший фахівець, який має високу кваліфікацію, спеціальні знання і 

безпосередньо проводить мистецтвознавчу експертизу та несе персональну від-
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повідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій, 

а в експертному висновку повинні міститися визначені критерії експертизи: до-

стовірність об’єкта, автор, назва та атрибутивний опис, який складається за та-

кими критеріями: час створення; причетність до історичних подій, культурних 

традицій народів і пам’яток історії, видатних особистостей, виробників, ману-

фактур і шкіл; рівень визнання автора; стан збереженості, знаки та позначки, 

комплектність, лінійні розміри, соціокультурна функція, рівень суспільного ви-

знання, унікальність, рівень виконавської техніки та популярності, наукова зна-

чущість, оцінна вартість. Експертний висновок також повинен містити 

аргументовану рекомендацію щодо доцільності включення об’єкта до ДРНКН 

та можливості вивезення його з території України. Право на проведення експе-

ртизи надається установам, державним закладам культури, іншим організаціям 

наказом Мінкультури. 

Так, наказом Міністерства культури України «Про затвердження Перелі-

ку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається 

право проведення державної експертизи культурних цінностей» [7] визначено, 

що державні установи, заклади культури, інші організації, яким надається право 

проведення державної експертизи культурних цінностей згідно з Переліком: 

проводять державну експертизу культурних цінностей відповідно до Порядку 

проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого поста-

новою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343; затвер-

джують персональний склад працівників, які безпосередньо проводитимуть 

державну експертизу культурних цінностей та щороку до 01 лютого подають 

відділу з питань переміщення культурних цінностей Міністерства культури Ук-

раїни для узагальнення звіт про проведення державної експертизи культурних 

цінностей за формою згідно з додатком до зазначеного вище наказу. 

6. Методологічне значення має й Закон України «Про наукову і науково-

технічну експертизу» [9] він спрямований на оцінку об’єктів науки і техніки, а 

також не містить поняття «атрибуція», але дає певні методичні засади й для ек-

спертизи культурних цінностей. Наукова і науково-технічна експертиза визна-

чається як діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка 

науково-технічного рівня об’єктів експертизи і підготовка обґрунтованих ви-

сновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів.  

Чинне українське законодавство в цілому дозволяло впродовж 90-х років 

ХХ ст. і до 10-х років ХХІ ст. виконувати експертні функції бібліотечним фахі-

вцям. Але сьогодні, з огляду на розвиток цифрового суспільства, виникнення 

цифрових об’єктів спадщини, у тому числі й тих, що не мають аналогів у тра-
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диційних матеріальних формах потребують законодавчого врегулювання. 

ЮНЕСКО, ще у 2003 р. прийнято Хартію про збереження цифрової спадщини 

[12], яку необхідно врахувати при оновленні українського законодавства. З 

приведеного вище аналізу законодавчих актів зрозуміло, що вимагає розши-

рення та уточнень законодавча термінологія. Потребують оновлення документи 

про ДРНКН, у яких необхідно визначити нові принципи експертизи та атрибу-

ції пам’яток в аспектах їх безсумнівної ідентифікації, має бути встановлено 

унормування об’єктів рукописної та книжкової спадщини загальносвітового та 

національного значення, а також розроблені на державному рівні спеціальні мето-

дичні документи в галузі експертизи цінностей рукописної та книжкової спадщини. 

Сьогодні бібліотеки створюють не лише національні, а й світові  

цифрові колекції рукописної та книжкової спадщини: Манускріпторіум 

(http://www.manuscriptorium.com), Европіана (http://www.europeana.eu), Світова 

цифрова бібліотека (http://www.wdl.org). Вже накопичений значний досвід 

створення цифрової бібліотеки історико-культурної спадщини в НБУВ, яка ак-

тивно функціонує на сайті НБУВ (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB). 

Варто зазначити, що науковцями Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського було створено колективну методичну працю щодо критеріїв 

експертизи та реєстрації [1]. Питання атрибуції та експертизи висвітлено у дос-

лідженнях Л. А. Дубровіної та Г. І. Ковальчук. Досвід створення цифрових ко-

лекцій спадщини в НБУВ розкрито в працях К. В. Лобузіної та І. В. Лобузіна, 

О. М. Рибачка та інших. 

Створення цифрового ресурсу сьогодні має значний інтерес не лише для 

реєстрації культурної спадщини, а й для проведення наукової експертизи, іден-

тифікації та атрибуції пам’яток, як для досвідчених учених, так і для початків-

ців у цій справі. Цифрові технології вже давно впроваджені у практику 

страхового копіювання, а також у методику атрибуції та ідентифікації пам’яток 

за цифровими технологіями, зокрема у дослідженнях західних науковців.  

Бібліотеки мають актуалізувати питання про оновлення законодавчої бази 

в цих питаннях, адже ми маємо величезну рукописну та книжкову спадщину, 

що нараховує мільйони унікальних рукописних та книжкових джерел, і спеціа-

лістів, здатних підтримати цей процес.  
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ЛЕГАЛЬНИЙ ПРОВЕНАНС ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ФАКТОР 

ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ ВАЛЕРІЯ ГЕГАМЯНА 

 

Сучасний художній простір України формувався складним нашаруванням 

мистецьких пошуків майстрів, котрі не лише відштовхувалися від рефлексій на 

соціальну тематику, але й наповнювали вітчизняне художнє поле іншими мен-

тальними метафорами. Таким чином, одеське мистецьке середовище у другій 

половині ХХ ст. збагатилося яскравими, експресивними образами вірменина 

Валерія Гегамяна. Як свідчать картини майстра, спогади друзів та учнів, у ньо-

му не було метань, терзань, амбівалентності, притаманних художньому середо-

вищу. Натхненний горами Вірменії, він проносить цю монолітність крізь свою 

творчість, що надає їй присмаку скульптурності, статики у живописі та, особ-

ливо, графіці.  

У творчому шляху художника простежується п’ять періодів – вірменсь-

кий, московський, біробіджанський, дагестанський, одеський. Однак лише два з 

них, вірменський та одеський, фланкуючи його творчий шлях, стали ключови-

ми в силу своєї тривалості та значущості для реалізації світогляду та індивідуа-

льної манери майстра. Керуючись різними житейськими обставинами, В. 

Гегамян змінив не одне місто, але вже з початку 60-х років ХХ ст. живе і пра-

цює в Одесі. Кохання, народження сина, пережиті сімейні драми спонукають 

художника до глибинних рефлексій, водночас, остаточно витворюють особливу 

манеру майстра. В Одесі Валерій Гегамян розпочинає свої живописні роздуми, 

котрі вирізняються своєрідністю композиційних рішень. Художник створює 

власну графічно-живописну систему зображення, для якої властиве поєднання 

конструктивного і живописного, аналітичного і синтетичного підходів. 

Перші виставка та створення каталогу знакових робіт В. Гегамяна припа-

дають на початок 2000-их. Саме з цього моменту розпочинається інтерес до ро-

біт майстра. Сучасних дослідників цікавить графічна манера, колористика, 

символіка, які використовує художник, адже саме через них автор осмислює 

життя. Поціновувачів його мистецтва приваблює глибока філософія автора, 

якою він ділився не лише у картинах, а й у своїх рукописах. Закономірно, що 

вартість робіт такого майстра з кожним роком зростає. Його ім’я стає відомим 

не тільки у середовищі вітчизняних колекціонерів, але й серед зарубіжних по-

ціновувачів.  
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На сьогодні спадщина Валерія Гегамяна складається з сімейного зібрання 

(найбільша кількість картин), а також з творів, які знаходяться в музеях та при-

ватних колекціях.  

Картини В. Гегамяна в наш час стають високовартісними лотами вітчиз-

няних аукціонних домів – «Корнерс», «Золотий перетин» та ін. Так, «Lb.ua» по-

відомляло у 2011, що картина Валерія Гегамяна «Африканка» була продана за 

240 тис. грн. На той час це була рекордна сума для торгів «Української альтер-

нативи ХХ». Такий успіх продажу в аукціонному домі «Дукат» пояснили висо-

кою якістю полотна – це сучасне, але перевірене часом мистецтво. На думку 

аналітиків арт-ринку, таке капіталовкладення свідчить про стабільне зростання 

попиту на післявоєнне і сучасне мистецтво. Цікаво, що роботи вказаних періо-

дів пов’язані з успішними торгами на провідних світових аукціонах Sotheby`s та 

Christie`s [5]. 

З 2015 року почався новий етап вивчення творчої спадщини Валерія Ге-

гамяна. «Масштаб особистості, обсяг створеного ним культурного пласта, як-

ість творів вимагали комплексного підходу» [3]. Онук художника – 

Максиміліан Гегамян – ініціював створення Фонду ім. Валерія Гегамяна, гро-

мадської організації, яка займалася б абсолютно всіма питаннями, пов’язаними 

з художньою та педагогічною діяльністю його великого діда. 

Детальне дослідження спадщини художника та облік створених ним робіт 

є гарантом провенансу (підтвердження справжньості предмету), котрий значно 

підвищує ціну художнього твору чи предмету антикваріату. Зазвичай, про-

венанс приводиться і в аукціонних каталогах, а, також, є одним із базисних по-

нять арт-банкінгу (фінансово-консультаційне супроводження інвестицій в 

мистецтво). Походження творів образотворчого мистецтва має особливо велике 

значення для їх власників. «Хороше походження збільшує цінність картини, і 

встановлення походження може допомогти підтвердити дату, художника, – 

особливо портрет, предмет картини» [6]. 

В зв’язку з активно зростаючим інтересом ринку до спадщини Валерія 

Гегамяна, існуючі в обігу твори не з сімейного зібрання та які не мають доку-

ментально підтвердженого провенансу, вимагають професійного багаторівнево-

го дослідження та порівняння з еталонною базою робіт художника. Для захисту 

автентичних картин (які відповідають еталонам авторських матеріалів та худо-

жньо-стилістичних рішень, а також які мають легальний задокументований 

провенанс) Валерія Гегамяна була розроблена та впроваджена спеціальна сис-

тема ідентифікації. Таким чином, у ході детального вивчення художнього та 

писемного доробку майстра виділені характерні риси творчості, котрі допома-
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гають проводити атрибуцію та експертизу його робіт. Адже про особливу ма-

неру Гегамяна зазначає його учень, не менш відомий нині художник, Олек-

сандр Ройтбурд: «Система Гегамяна – це вища математика пластики, це 

метрологія колірної плями, це синтаксис анатомії, це передбачення алгоритмів 

комп’ютерного 3D-моделювання, нарешті, це релігійна доктрина» [4]. За ре-

зультатами досліджень атрибутовані практично всі роботи з сімейного зібран-

ня. В результаті проведених експертних дій вдалося виробити та випробувати 

специфічну методологію, яку в подальшому можна успішно використовувати 

для атрибуції й експертизи творів не з сімейного зібрання. 

Послідовний порівняльний аналіз спадщини художника дав можливість, 

нарешті, вперше систематизувати його роботи жанрово, тематично та техноло-

гічно. Первинно виділено було дві групи згідно з технологією виготовлення: 

графічна та живописна. 

Серед художників В. Гегамян особливо шанував М. Врубеля. Зберіглося 

близько десяти прямих переробок та безліч оригінальних картин, в яких худож-

ник використав у тому чи іншому обсязі зображувальні методи Врубеля. Сі-

мейне зібрання містить два чудових рисунка з врубелівського «Пана», один 

вугіллям, інший – олівцем. Саме олівцевий рисунок Гегамяна надає нового кон-

тексту врубелівським мотивам, через математичність та граничну раціональ-

ність і стає квінтесенцією «системи Гегамяна». «Порівнюючи оригінали з його 

переробками, можливо покроково прослідкувати, як Гегамян розкладає класич-

ний об’єм на свої оригінальні площини, як ці площини знову формують об’єм, 

як взагалі вибудуване його художнє бачення. Мислення Гегамяна того ж поряд-

ку, що й арістотелівське, з його прагненням розкласти світ на складові й скрізь 

побачити чи створити систему» [3]. 

Окрім того, Валерій Гегамян – від природи надзвичайно сильний колорист, зі 

школою Сар’яна за плечима. Його картини просто вражають колірними рішеннями. 

З незвички вони можуть навіть сприйматися колірною какофонією. «Колір не по-

винен створювати одну лиш легку гармонію» – ненав’язливо нагадує Гегамян зі 

сторінок щоденника [1, 104]. Сцени балету, індивідуальні жіночі образи, складні 

сюжетні композиції, пейзажі – все було втілене у фарбах. З цієї точки зору на особ-

ливу увагу заслуговують натюрморти майстра, котрим притаманна так би мовити 

майстерна штучність. «В сімейному зібранні та, менше, в ринковому обігу є певна 

кількість першокласних натюрмортів. Їх завжди об’єднують два аспекти: схожий 

колорит (всі вони виконані в теплій червоно-помаранчевій гаммі) та велика кіль-

кість предметів в композиціях. Гегамяну були цілковито не цікаві правильні пропо-

рції, слідування оптичним законам та інші ознаки реалістичного мистецтва» [3].  
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Майстерна робота з кольором В. Гегамяна відображена також в роботах, 

присвячених етнічним образам (вірмен, українців, росіян, курдів та ін.). Він пе-

редавав національний колорит кольором, ритмікою, формою, постійно вивчаю-

чи вбрання, типові особливості облич, розташовуючи образ у характерному 

середовищі – чи то архітектурному тлі, чи фрагментах пейзажу.  

Винятково скрупульозний і математично вивірений рисунок був переда-

ний В. Гегамяном учням, що складає найкращу характеристику його педагогіч-

ної діяльності. За двадцять років роботи на художньо-графічному факультеті 

Одеського педінституту майстер виховав багато відомих учнів: серед них В. За-

харченко, Є. Рахманін, В. Рябченко, О. Ройтбурд, В. Волков, С. Ликов, О. Не-

дошитко, І. Дімов, Л. Войцехов, В. Оніщенко, О. та А. Фурлет, Ю. Горбачов, В. 

Покиданець, Г. Султан та багато інших. Цінно, що частина його учнів також 

займаються педагогічною діяльністю, використовуючи методичні напрацюван-

ня свого Вчителя. 

Таким чином, можна стверджувати, що детальне дослідження «системи 

Гегамяна» розкриває перед нами не тільки художньо-образний світ творця, але 

й забезпечує якісну атрибуцію його робіт, а, отже, провенанс, котрий, в свою 

чергу, гарантує їх високу вартість на вітчизняних та зарубіжних аукціонах. 
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Живкова Олена,  

заступниця директора з науково-дослідної роботи  

Національного музею мистецтв  

імені Богдана та Варвари Ханенків 

 

АТРИБУЦІЯ П'ЯТИ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ  

З КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ХАНЕНКІВ 

 

При атрибуції творів живопису у сучасній музейній практиці з кінця  

90-х років минулого століття застосовується комплексний підхід, який 

передбачає поєднання історико-архівних розвідок, структурного стилістичного 

аналізу та техніко-технологічних досліджень. Давно минули ті часи, коли 

головними інструментами науковців були лише досвід та гостре око знавця. 

Нова міжгалузева дисципліна – історія техніки мистецтва (Technical Art 

History), – що базується на низці оптичних та фізико-хімічних досліджень, 

додала до класичних методів знавецтва нові аналітичні дані стосовно 

історичних особливостей художніх матеріалів і технології. При вивченні п’яти 

картин з колекції Музею Ханенків було застосовано саме комплексний підхід, 

що дозволив уточнити статус творів (оригінал/копія майстерні/пізня копія) та 

час їх створення. Поряд із дослідженням провенансу і стилістики картин було 

застосовано дані оптичної мікроскопії, оглядів в ультрафіолетовому (УФ) й 

інфрачервоному (ІЧ) діапазоні, рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу 

(РФА) та інфрачервоної спектроскопії з Фур’є перетворенням (ATR-FTIR).  

Наукові розвідки, які лягли в основу цього дослідження, були проведені у 

співпраці з фахівцями Бюро науково-технічної експертизи «АРТ-ЛАБ» Оленою 

Адріановою та Світланою Біскуловою в рамках проекту «НАМИСТО» (Наука-

Мистецтво-Студії-Освіта), здійсненого за підтримки Українського культурного 

фонду. Найзначнішим результатом проекту стало не лише уточнення атрибуції 

досліджених творів, але й отримання нових даних, важливих для їх подальшого 

збереження і реставрації. 

«Портрет інфанти Маргарити Терези» [1, 27] «Інв № 46. ЖК; Диего Веласкес 

де Сильва (1599 – 1660); Испания; Портрет инфанты Маргариты; холст, масло; 

80х62,5»– дочки іспанського короля Філіпа IV – походить із колекції фундато-

рів музею Богдана та Варвари Ханенків. Картину було придбано в 1912  р. у 

Берліні на розпродажі дуже відомого зібрання, яке належало німецькому консулу 

Едуарду Фрідріху Веберу (1830 – 1907) [2, 77]. Консул набув картину у 1882 р. 

за посередництва дилерів лондонської антикварної фірми Колнагі (Colnaghi). 
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Антиквари стверджували, що попередньо цей портрет належав до колекції ін-

фанта Іспанії та Португалії дона Себастьяна Габріеля де Бурбон і де Браганса 

(1811 – 1875). Однак, цей факт не підтвердився, оскільки портрет інфанти Мар-

гарити з колекції дона Себастьяна зараз належить Музею мистецтв Сан-Дієго 

[3, 102-117], а п’ять штампів із монограмою Себастьяна Габріеля («SG» під ко-

роною) на звороті картини як з’ясувалося, мають імітаційний характер. 

 

 
Майстерня 

Хуана дель Мазо (1612-1667) 

«Інфанта Маргарита Австрійська» 

 

В колекції Музею Ханенків портрет інфанти Маргарити завжди традицій-

но вважався твором Веласкеса. Вагомі аргументи на користь цієї атрибуції ви-

словив радянський історик мистецтва В. С. Кеменов (1908 – 1988). Дослідник 

вважав, що київський портрет є підготовчим власноручним твором Веласкеса до 

великого, на повен зріст, зображення інфанти з мадридського музею Прадо [4], 

яке він датував 1658 роком. Кеменов стверджував, що мадридську картину та-

кож здебільшого було виконано Веласкесом, але згодом її завершив учень і зять 

художника Хуан Батіста Мартінес дель Масо, який переніс на велике полотно 

обличчя дівчинки. При цьому він буцімто користувався київським підготовчим 

портретом [5, 129–172]. У 1965 р. київський музей відвідав провідний дослідник 

життя і творчості Веласкеса Хосе Лопес-Рей (1928 – 1991). На відміну від Ке-

менова, він не помітив у київській картині жодних ознак «індивідуальної манери» 

Веласкеса [6, 240–241]. Автором портрету з Прадо Лопес-Рей вважав Мартінеса 
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дель Масо, або когось з працівників його майстерні, та пов’язував час створення 

картини із церемонією заручин Маргарити, що відбулася вже по смерті Веласкеса. 

Сучасні фахівці з музею Прадо також впевнено приписують «Портрет інфанти 

Маргарити» пензлю Масо і датують картину «близько 1665 р.»[7, 136–139] 

Стилістичний порівняльний аналіз київського і мадридського творів за-

свідчує вторинний характер першого. Серед копійних рис київського портрету, 

окрім його поясного формату, варто вказати на «узагальненість» рис обличчя 

дівчинки, відсутність розуміння дрібних деталей, окремі грубуваті мазки, які 

імітують ескізну манеру, яку Масо успадкував від Веласкеса, тощо. Техніко-

технологічні дослідження київської картини виявили особливості полотна і 

ґрунту, які є типовими для живопису іспанської школи, а також набір пігментів, 

властивості в’язива і ступінь висихання олії, характерні для другої половині 

XVII ст. Разом із примітивним, копіювальним характером підготовчого малюнка, 

проявленого при огляді в ІЧ діапазоні, вищезазначені дані дозволяють стверджува-

ти, що київський портрет інфанти Маргарити є реплікою, яку було виконано тала-

новитим живописцем із королівської майстерні, очолюваної після смерті Веласкеса 

(з 1661 р.) Хуаном Масо. Сучасні дослідники вважають, що висока художня якість 

живописних творів цієї майстерні була пов’язана із їх офіційним статусом і надава-

ла їм значення, «що перевищує цінність звичайні «копії» у сучасному розумінні» 

[8]. Проведене дослідження дозволяє змінити чинну атрибуцію досліджуваного 

портрету на нову: «Майстерня Хуана Батіста Мартінеса дель Масо (1612 – 1667). 

Інфанта Маргарита Австрійська (1651 – 1673), близько 1665 р.». 

«Портрет чоловіка у чорному» (Інв. № 17 ЖК) також походить із колекції 

Богдана та Варвари Ханенків. Фундатори музею вважали картину оригінальним 

твором знаменитого фламандського майстра.[9, 93] Втім, вже у каталозі 1927 р. 

[10, 28], а потім і у каталозі 1931 р., професор Сергій Гіляров – провідний нау-

ковець музею – визнав копійний характер твору та вказав на місцезнаходження 

оригіналу: «Портрет чоловіка» (копія, оригінал у Дрезденській картинній гале-

реї)» [11, 29]. У післявоєнні часи автори музейного каталогу 1961 р. [12, 72], 

всупереч міркуванням Гілярова, знову повернулися до традиційної атрибуції, 

лише з приміткою про те, що київський портрет є авторським повторенням дре-

зденського. Ці дані вважаються чинними до сьогодні.  

Однак, картина з колекції Ханенків є лише частковим (поясним) повто-

ренням поколінної композиції портрету з Галереї Старих майстрів. Ймовірно, 

київську часткову копію було виконано як навчальну, адже одним із найпоши-

реніших дидактичних методів у всіх художніх академіях світу традиційно було 

саме копіювання картин у славетних музеях [13, 139].  
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За Антонісом ван Дейком 

(1599-1623) 

«Портрет чоловіка у чорному» 

 

Окрім зменшеного формату київський портрет має й інші ознаки копійно-

сті, зокрема, спрощення окремих деталей: коміра, оздобленого по краю мере-

живом та пасм хвилястого волосся. Праве око портретованого зображено у 

неточному ракурсі, а сам живопис у порівнянні з еталонними творами Ван Дей-

ка є тьмяним і непрозорим. Техніко-технологічні дослідження підтвердили вто-

ринний характер ханенківської версії портрета і дозволили встановити час її 

створення – друга половина XVIII – початок ХІХ ст. Вирішальними аргумента-

ми стали нетворчій характер підготовчого малюнку, конопляне полотно, фаб-

ричні фарби та ступінь висихання олії. Таким чином комплексне дослідження 

дозволяє змінити чинну атрибуцію твору на нову: «Копія за Антоні ван Дейком 

(1599 – 1641); друга половина XVIII – початок ХІХ ст.». 

Чинна інвентарна документація Музею Ханенків [1, 87] визначає картину 

«Мадонна із немовлям, що спить» (Інв.№ 171 ЖК) як оригінальний твір Джо-

ванні Баттіста Сальві (1609 –1685), знаного як Сассоферрато (за назвою містеч-

ка, де він народився). Найбільшу славу художнику принесли камерні твори, 

здебільшого зображення Мадонни або Мадонни з немовлям. Попит на подібні 

образи був пов’язаний із культом Діви Марії, що поширився за доби Контрре-

формації. Відомо, що і сам Сассоферрато, і працівники його майстерні, серед 

яких були сини художника Алессіо та Стефано [14], неодноразово повторювали 



40 
 

найвдаліші композиції. Зазвичай один із варіантів отримував замовник, а інші 

зберігалися у сховищі для продажу паломникам. Посмертний опис спадщини 

сина Сассоферрато – Алессіо – містить тридцять п’ять зображень Богоматері. 

[15, 65-66] Відколи у ХVIII та ХІХ ст. інтерес до спадщини художника почав 

відроджуватися, було створено безліч пізніх копій із уславленіших «мадонн» 

Сассоферрато. Сьогодні композиція «Мадонна із немовлям, що спить» відома 

як у декількох авторських повтореннях та копіях майстерні, так і у пізніх копіях 

ХVIII та ХІХ ст. Авторська репліка цього твору, найближча до картини з музею 

Ханенків належать мадридському музею Прадо [16]. 

 

 

Сассоферрато 

(1609-1685) 

« Мадонна із немовлям, що спить» 

 

Порівняльний стилістичний аналіз київського твору із картиною з Прадо 

свідчить про те, що ханенківська версія має ознаки вторинності: спрощене світ-

ло-тіньове моделювання (зокрема, тінь та півтінь на лівій щоці мадонни), недо-

сконалість малюнку (зокрема, у зображенні її правого ока), грубуваті 

колористичні акценти (на зображенні губ) та ін. Дані техніко-технологічного 

дослідження (зокрема виявлений в ІЧ діапазоні підготовчий малюнок, ступінь 

висихання олії, особливості полотна, ґрунту та набору пігментів) дозволили пі-

дтвердити копійний характер твору та встановити час його створення. Таким 

чином, проведене комплексне дослідження надало підстави для зміни чинної 
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атрибуції картини на нову: «Копія за Джованні Баттіста Сальві (Сассоферрато); 

«Мадонна із немовлям, що спить»; Італія; друга половина XVII ст.» 

Картина «Різдво» надійшла до музею в 1980 р. і була віднесена до основ-

ного фонду живопису. [17, 180] Втім, цей твір ані за стилістикою, ані за техно-

логічними особливостями не є типовим для голландської школи. Яскраве світло 

у дусі Антоніо да Корреджіо, ідеалізоване зображення Мадонни, а також поло-

тно саржевого переплетення вказують на живопис італійської школи. Ідентична 

за композицією картина, виконана Помпео Джироламо Батоні (1708 – 1787) – 

одним із найпопулярніших італійських живописців XVIII належить римській 

Національній галереї старовинного мистецтва у палаццо Корсіні [18]. Творчу 

манеру цього художника зазвичай характеризують як дещо еклектичну та наси-

чену впливами класичного італійського живопису від Рафаеля до Гвідо Рені та 

Кореджіо. Покупцями релігійних творів Помпео Батоні були переважно вель-

можні християнські паломники. Із численними замовленнями художник вправ-

лявся завдяки великій майстерні, учні якої виконували численні репліки його 

найпопулярніших творів.  

В ході комплексного дослідження було з’ясовано, що київська версія 

композиції «Різдво» по відношенню до твору з галереї Корсіні має стилістичні 

ознаки вторинності. Техніко-технологічні дані дозволили остаточно підтверди-

ти копійний характер твору: полотно ХІХ ст., виготовлене у фабричний спосіб; 

тонкі горизонтальні лінії «копійної сітки»; а також пігменти ґрунту і фарбового 

шару, які почали застосовувати лише у ХІХ ст. – баритове білило (1830‑х рр.), 

кадмій жовтий (1840-их рр.) та кобальт синій (1804 р.). Ступінь висихання олії 

також відповідав середині ХІХ ст. Отримані дані дозволяють змінити чинну 

атрибуцію твору на нову: «Копія за Помпео Джироламо Батоні (1708 – 1787); 

середина ХІХ ст. Італія (?)» 

Наступна картина надійшла до музею в 1980 р. та з непідтвердженою ат-

рибуцією «Невідомий художник. Голландска школа XVII ст.» (539 ЖБ) була 

віднесена до допоміжного фонду живопису [17, 32]. Відправною точкою для 

пошуків автора твору стали технологічні особливості, визначені візуально (ста-

ра дубова дошка із фасками, залишками обробки скоблем тощо) [19, 41-49], а 

також невеликий формат і моралістичний сюжет, типові для живопису так зва-

них «малих голландців». Певні стилістичні особливості: мотив та місце дії 

(сцена у шинку) у дусі Адріана Браувера, грубуваті деталі, вільна манера живо-

пису, типаж персонажів тощо – дали підставу стверджувати, що автором твору 

є Абрахам Діпраам (1622 – 1670). Порівняння картини з колекції Музею Ханен-

ків та еталонних картин Діпраама підтвердило цю гіпотезу [20], а проведені те-
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хніко-технологічні дослідження (зокрема, характеристики дубової дошки, осо-

бливості грунту, склад пігментів тощо) виявилися типовими для голландського 

живопису 17 ст. Присутню на картині монограму, видиму в ІЧ діапазоні, можна 

інтерпретувати як «AD». Таким чином комплексне дослідження дало підстави 

уточнити атрибуцію картини: «Абрахам Діпраам (Роттердам, 1622 –1670), «Со-

лдат та служниця», перша половина ХVII ст.». 
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старший науковий співробітник  

Національного музею історії України  

у Другій світовій війні 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  

МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Національний музей історії України у Другій світовій війні наразі пере-

буває серед шерегу установ, у межах компетенції яких є проведення державної 

експертизи культурних цінностей, а саме предметів декоративно-ужиткового 

мистецтва. Їхня атрибуція вимагає ґрунтовних знань з етнографії, культури, 

історії рідного краю з давніх давен до сучасності. 

Одразу варто зауважити, що серед багатьох проблем, із якими можуть зі-

штовхнутися експерти під час проведення таких студій, є джерельні лакуни, 

адже кожна група предметів вимагає пошуку відповідного фахового наративу. 

Тому надважливим видається міжмузейний обмін досвідом у царині експертних 

досліджень на різноформатних науково-дискусійних та освітньо-навчальних 

платформах. 

Говорячи про предмети декоративно-ужиткового мистецтва, слід наголо-

сити, що поряд із визначенням функціонального, виробничого, художньо-

естетичного зрізів та ін., під час здійснення експертизи важливе місце займає 

історична складова (періодизація, походження, унікальність тощо), яка у суку-

пності рельєфно окреслює значення пам’ятки для історико-культурного посту-

пу нашої держави. 

Під час встановлення хронологічних меж в нагоді стають стилістичний, 

техніко-технологічний, фізико-хімічний аналізи предмета тощо. Так висококва-

ліфіковані експерти можуть використовувати спеціальне обладнання, скажімо, 

бінокулярний мікроскоп. Подібні пристрої дозволяють більш ретельно досліди-

ти поверхню предмета для встановлення часу створення [1, 94]. 

Розглядаючи будь-які варіанти періодизації культури, слід завжди 

пам’ятати про умовність хронологічних меж. Передусім це стосується складних 

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1574
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2002/old-master-paintings-am0845/lot.63.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2002/old-master-paintings-am0845/lot.63.html?locale=en
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і неоднозначних художніх явищ, які не завжди повністю збігаються із періода-

ми загальної історії. До того ж, на зламі епох часто співіснують різні художні 

стилі – той, що був провідним у минулому, і той що тільки-но зароджувався. 

Щодо культури сучасності, то їй притаманна своєрідна «поліфонія» художніх 

напрямів із безліччю стилізованих різновидів [6, 11]. 

Декоративно-ужиткове мистецтво вважається найдавнішим видом худо-

жньої діяльності. Люди завжди прагнули прикрашати себе, своє житло та речі, 

якими вони користувалися. Спочатку це були зовсім примітивні зображення: 

риски, крапки, заглиблення. З часом вони ставали дедалі складнішими і утво-

рювали орнамент [6, 19]. 

Так само як і в культурі будь-якої частини світу, в Україні орнаментальні 

форми певних стилістичних напрямів у поєднанні з місцевими традиціями на-

були свого характеру. Те, що сьогодні має назву український орнамент, пройш-

ло тривалий складний шлях формування – від Київської Русі до середини XVIII 

ст. [1, 74–75]. Хоча значний вплив мали і надбання народів, що проживали на 

теренах України значно раніше – греків, скіфів, сарматів. 

Помітний слід залишила елліністична культура на території Північного 

Причорномор’я. Високого рівня розвитку у давньогрецьких містах на теренах 

Криму та Приазов’я набула гліптика – різьблення на камені. Зображення могло 

бути рельєфним (камея) або врізаним вглиб (інталія). Особливо цікавими є ро-

боти, пов’язані з обробкою сардонікса. Цей напівкоштовний камінь має три ша-

ри – темний, блакитно-білий і золотаво-коричневий. Завдяки майстерності 

античних різьбярів вдавалося створювати справжні шедеври [2, 74]. 

Високого рівня розвитку декоративно-ужиткове мистецтво набуло і у 

скіфів. Звичайні побутові речі вони прикрашали складними, майстерно викона-

ними орнаментами – переважно зображеннями реальних та фантастичних тва-

рин, що химерно переплітаються і ритмічно повторюються. Цим орнаментам 

надавалося магічне значення. Наприклад, скіфський воїн вірив, що зображення 

на його зброї та одязі хижого звіра, надасть йому відповідних рис, а отже, до-

поможе в бою. Такий тип орнаменту дістав назву «звіриний стиль» [6, 21–22]. 

Відокремлення ремесла від землеробства супроводжувалося розквітом 

ужиткового мистецтва. Для потреб скіфської та сарматської військово-

племінної знаті майстри створювали ювелірні вироби, коштовну зброю, посуд, 

одяг. У зв’язку з цим поширилася торевтика (тобто художнє карбування, виби-

вання, тиснення металевих виробів), а також застосування емалі, інкрустація 

коштовним камінням, перламутром тощо [4, 47–48]. 
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Особливо вражають ювелірні вироби давніх майстрів. Вони свідчать про 

високий рівень техніки обробки металів, різьблення по каменю та дереву, ре-

презентуючи водночас і розвиненість смаків. Спадщина давніх грецьких коло-

ністів, скіфів, готів, вірменів та майстрів із азійського Сходу вивчалася й 

враховувалася вітчизняними ремісниками, але завжди пристосовувалася до вла-

сних культурних вимог, естетичних потреб, існуючих традицій [2, 284]. 

На новий щабель розвитку ужиткове мистецтво піднялося у Київській Ру-

сі. Ремісники виготовляли знаряддя праці, вироби домашнього вжитку. Широко 

застосовувався метал, із якого виготовляли лемеші, серпи, ножі, підкову, замки, 

зброю, броню, кольчуги. Останні з’явилися на Русі раніше ніж у Західній Євро-

пі. Гончарі виготовляли різноманітний посуд, який оздоблювали візерунками з 

кольоровою поливою. Особливою славою користувалися київські ювеліри за 

своє витончене карбування, золочення, гравіювання. Давньоруські майстри 

вперше в Європі опанували й широко використовували технологію черні – хі-

мічне протравлювання срібла для створення темного (чорного) фону на якому 

карбувався орнамент; скані – використання найтоншого дроту (нитки) для на-

паювання мальовничих візерунків [4, 122]. Близькою до скані була зернь – 

впаювання дрібнесеньких золотих або срібних кульок на поверхню прикрас [2, 

285]. Найдовершенішим витвором руських ювелірів були емалі – заповнення 

контурів малюнку у виробах різнокольоровими порошками з подальшою термі-

чною обробкою. Плавлячись, такі порошки утворювали неповторний малюнок. 

На жаль, після Батиєвої навали ці здобутки було втрачено. Тому знамениті ки-

ївські зміївки, лунниці, колти, оздоблені черню, зерню або емаллю є окрасою 

музейних колекцій не лише Європи, а й усього світу [4, 122]. 

Майстерність ювелірів, що набула розквіту в добу Київської Русі, зроста-

ла від важких і примітивних браслетів, масивних перснів, гривнів та намист із 

міді або сплетених зі срібного дроту, до тонких ажурних прикрас, оздоблених 

довершеною насічкою, що передавала не лише прості візерунки, а й складні 

сюжетні малюнки, як, наприклад, знахідки з Чорної могили (Чернігів, X ст.). 

Від часів зміцнення держави збільшується на Русі кількість і якість прикрас та 

виробів із золота, коштовного каміння [2, 284]. 

З’являється традиція прикрашати складними малюнками зброю, кінську 

збрую. У ці часи поширюються ковані пояси, що служать скоріше як прикраса, 

бо ретельно оздоблюються крапкуванням, ажурними прорізями. Вироби із зо-

лота, срібла, бронзи і кістки, що створювалися майстрами Київської Русі, від-

значаються оригінальністю, високою художньою цінністю навіть у тих 

предметах, технологію виготовлення яких було запозичено [2, 284]. 
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Якщо з майстерності ювелірів могли скористатися лише князі та старші 

бояри, то плоди праці гончарів зустрічалися в кожній оселі. Традиції виготовлення 

глиняного посуду сягали ще дотрипільських часів. Вже тоді гончарні вироби (особ-

ливо ті, що виконували культове призначення) прикрашалися різнокольоровим 

розписом, у якому переважали геометричні та рослинні орнаменти. Такий посуд 

використовувався під час принесення жертв язичницьким богам [2, 285]. 

Матеріалом для народних майстрів була здебільшого деревина. Вона лег-

ко піддається обробці, відносно довговічна. Ще й досі збереглися споруди, які у 

старовину були зведені з деревини без жодного цвяха. Вражають уяву і сучасні 

творіння народних умільців – це елементи малої архітектури (огорожі, бесідки, 

поштові скриньки, цямрини криниць), деталі будинків (різьблені двері, вікна, 

лиштви під дахом, фронтони), вироби домашнього вжитку, стільці, столи, по-

суд тощо [5, 5]. 

З народним дерев’яним будівництвом тісно пов’язане народне різьблення 

по дереву. До його пам’яток належать ручні, процесійні, придорожні й надгро-

бні хрести, іконостаси, ківоти й обрамування ікон, дерев’яна хатня обстанова й 

посуд, дитячі іграшки тощо. Форма й орнаментика українських дерев’яних хре-

стів різна. В горах, особливо на Гуцульщині, переважає геометричний орна-

мент, на Поділлі й в інших областях України зустрічаємо рослинний орнамент. 

У багатій скарбниці старих українських іконостасів легко можна відрізнити 

твори професійних – спочатку монастирських, а потім цехових різьбярів – від 

продукції народних різьбярів-самородків [3, 534]. 

Українські народні столи, скрині, лави, прилавки, стільці, ліжка та мис-

ники – це окрема ділянка нашої образотворчості, на якій можна простежити 

весь розвиток тих або інших предметів від найпримітивнішого до найскладні-

шого типу, причому найбільше багатство форми й орнаментики вціліло знову ж 

таки в дерев’яній обстанові Гуцульщини. Дерев’яне різьблення й інкрустація на 

предметах щоденного вжитку квітнуть і донині на Гуцульщині. Тамтешні на-

родні різьбярі Юрій Шкрибляк та його рідня, Марко Мегендюк, Петро Гондурак 

та інші здобули собі широку славу не тільки в краї, а й за кордоном [3, 535]. 

Серед знахідок кам’яної доби, а в першу чергу поміж виробами трипіль-

ської культури, головне місце займають вишуканий за формою й мальованими 

розводами глиняний посуд та глиняні жіночі статуетки. Це свідчить про дуже 

високий і вже в кам’яну добу остаточно закінчений розвиток гончарного мис-

тецтва в Україні. Про подальший його етап свідчать знахідки з великокняжої 

доби на території Київщини, причому полив’яні кахлі Десятинної церкви з де-

коративними візерунками й гербовими знаками започатковують розвиток суто 
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українського декоративного гончарства. Старі українські кухлі та миски, пок-

риті малюнками й розводами, не тільки використовують старі й засвоєні деко-

ративні мотиви, відомі вже в кам’яній добі, а й збагачують їх умілими 

запозиченнями зі стороннього, в основному східного гончарства й прикладного 

мистецтва взагалі [3, 536]. 

Територіями, на яких народне гончарство розвинулося найсильніше, є 

Поділля, Покуття та Полтавщина. Тут відтворилися навіть цілі школи гончар-

них виробів із митцями такого рівня як родина Лавренюків-Полив’яниних на 

Поділлі та Бахминський на Покутті [3, 537]. 

Заслуговує окремого розгляду розвиток таких галузей народного декора-

тивно-ужиткового мистецтва, як ткацтво, килимарство, вишивка, художній роз-

пис, інтарсія та інкрустація, дерев’яні й керамічні вироби, оздоблення шкіри, 

металів тощо. Великої шани заслужила творчість народних майстрів і умільців 

М. Примаченко, К. Білокур, Т. Пата, Г. Василащук, Ґ. Верес, З. Перстюка [4, 309]. 

З огляду на специфіку закладу Національний музей історії України у Дру-

гій світовій війні проводить державні експертизи широкої палітри пам’яток де-

коративно-ужиткового мистецтва 20-х – 40-х рр. ХХ ст., пов’язаних з одним із 

найбільш кривавих катаклізмів в історії людства. 

Отже, акумуляція знань з різних галузей наук, студіювання наявного та 

напрацювання нового наративу, ґрунтованого на модерних науково-методологічних 

засадах, впровадження інноваційних технологій є надважливим для здійснення все-

бічної, якісної, науково вагомої експертизи державних цінностей, що, у свою чергу, 

вкрай важливе для збереження національного культурного надбання та створення 

ефективної системи контролю за збереженням пам’яток літопису України. 
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кандидат історичних наук,  

Сумський обласний краєзнавчий музей 

 

РУКОПИСНЕ СЛУЖБОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ ХVІІ ст.  

З ФОНДІВ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ:  

ВИВЧЕННЯ Й АТРИБУЦІЯ 

 

 Досліджуване рукописне службове Євангеліє (КП 35091, Пи-14182) – 

окраса колекції Сумського обласного краєзнавчого музею.1 Проте, до цього ча-

су нез’ясованими залишались питання загальної атрибуції книги: науково-

фондова документація музею помилково відносить її до друкованих видань, 

подає вкрай скупі описові характеристики експонату та відомості з історії його 

побутування. Запропоновані результати наукового пошуку покликані бодай ча-

стково заповнити цю лакуну. 

Загальна характеристика рукопису. 

 Книжковий блок складають 344 аркуші паперу трьох видів: І – ІІ (4º), 1 – 

340 (2º), ІІІ – ІV (4º) (280 х 177 мм) з чотирма типами філіграней, одна з яких 

ідентифікована як орел у картуші (з короною ?), подібний до малюнків №№ 736, 

737 з альбому І. Каманіна та О. Вітвіцької (1637/1657 рр.) [3, с. 21, 116]. Текст 

Євангелія писаний церковнослов’янською мовою, півуставним типом письма, 

кіновар’ю і чорним чорнилом.2 Час створення рукопису підтверджує наявна у 

тексті грецька літера Σ «сигма», що як еквівалент великої старослов'янської літери 

«С» широко представлена у східнослов'янських рукописах ХVІІ ст. [2, с. 349].  

 

                                                           
1 Експонувалось на виставках: «Духовні скарби Сумщини», «Сумщина православна» до 1030-річчя 

Хрещення Київської Русі – України тощо. 
2 У складі чорнил виявлено ртуть, свинець і органічні сполуки. Аналіз елементного складу зразка здій-

снений співробітниками Інституту прикладної фізики НАН України за допомогою портативного рентген-

флуоресцентного аналізатора Elva Tech Prospectot 2. 
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Заголовки Євангелій виписані простою кіноварною в’яззю; для оформ-

лення ініціалів і заставок (у чорному, червоному і сірому кольорах, почасти не-

завершених) використані рослинні й тератологічні мотиви (за винятком 

заставки на початку Євангелія від Луки, центральну частину якої займає хрис-

тологічний сюжет). Кінцівки текстів різні: чотири з них являють собою рослин-

ні візерунки (арк. 11, 159 зв., 260 зв., 340 зв.), п’ята – малюнок вписаної у 

фігурний щит голови людини (арк. 334 зв.).  

 На аркушах 13 зв. та 263 зв. вклеєні друковані мініатюри із зображеннями 

євангелістів Матфея й Іоанна Богослова, автором яких, згідно підписів «1701 

NZ» і «Никодим» відповідно, був відомий український гравер Никодим Зубри-

цький (? – 1724) [7, с. 40, 42, 87]. Дві інших мініатюри, що, очевидно, зобража-

ли євангелістів Марка й Луку, розміщувались на аркушах 105 зв., 163 зв. і 

наразі втрачені. 

Оправа книги дерев’яна, обтягнута оксамитом, із двома застібками у ви-

гляді пласких ременів, до яких кріпляться металеві пластини примхливої фор-

ми.3 Каптал ручної роботи, плетений у дві нитки. 

Середник овальної форми з сюжетом «Розп'яття з предстоячими»: на тлі 

середньовічного міста біля Розіп'ятого Христа стоять Марія Магдалина, Бого-

родиця, апостол Іоанн і сотник Лонгін. Грецька літера Σ «сигма» в контрактурі 

імені Ісуса Христа також слугує датуючою ознакою і визначає час створення 

середника ХVІІ ст. [2, с. 349]. 

На медальйонах-наріжниках, розташованих по кутах верхньої кришки 

оправи, зображені бик, двоголовий орел з трьома коронами, вершник, який 

убиває дракона, і лев – символи апостолів-євангелістів Луки, Іоанна, Матфея і 

Марка відповідно. Слід відзначити яскраву іконографічну схожість вершника з 

зображеннями Московського царя на монетах, клеймах, печатках ХVІІ ст., а 

двоголового орла – з гербом Московської держави, встановленим після 

1654 р. [8, с. 18].4  

Накладні металеві елементи задньої кришки оправи представлені кутови-

ми жуками і закріпленою по центру ромбоподібною пластиною. Разом із засті-

бками вони утворюють окрему групу оздоб, витриманих в одній стилістиці. 

Виняток становить пласка кутова накладка з рослинним орнаментом. 

Книга ремонтувалася щонайменше двічі: не пізніше 1713 р. до книжково-

                                                           
3 Металеві оздоби Євангелія виготовлені із сплаву на основі міді. Аналіз елементного складу металу 

здійснений співробітниками Інституту прикладної фізики НАН України за допомогою портативного рентген-

флуоресцентного аналізатора Elva Tech Prospectot 2. 
4 Три корони над головами орла як символ Святої Трійці з’явилися на офіційному гербі у 1625 р. за ца-

ря Михайла Федоровича Романова; у 1654 р. за часів Олексія Михайловича Романова крила гербового орла ста-

ли розправленими й піднятими. 
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го блоку були додані чотири аркуші паперу, використані власниками для нота-

ток. Зафіксований на папері форзаців водяний знак фабрики А. Гончарова 

(1809 – 1843 рр.) [4, с. 195] свідчить про чергове поновлення Євангелія у пер-

шій половині ХІХ ст.: в ході ремонту було замінено оправу, повторно обрізано 

книжковий блок, здійснено золочення й тиснення обрізів, укріплено пошко-

джені аркуші та корінці. 

Тексти кодексу розміщені у такій послідовності: аркуші І – ІІ зв. – записи 

власника книги о. Зіновія; 1 – 1 зв. – сказання про число євангельське; 1 зв. – 

8 зв. – покажчик читань на рік від Великодня; 9 – 104 зв. – покажчик глав, пе-

редмова Феофілакта Болгарського та Євангеліє від Матфея; 105 – 159 зв. – по-

кажчик глав та Євангеліє від Марка; 160 – 260 зв. – покажчик глав, передмова 

та Євангеліє від Луки; 261 – 261 зв. – пустий аркуш; 262 – 334 зв. – покажчик 

глав, передмова та Євангеліє від Іоанна; 335 – 340 зв. – покажчик євангельських 

читань у дні пам’яті вибраних святих і владичних свят, різних на потребу та за 

упокій; IІІ – ІV зв. – записи власників книги священників Зіновія та Михайла. 

 

Початок Євангеліє від Матфея з уклеєною мініатюрою Н.Зубрицького.  

Фото І.Ройченка 
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Аркуші рукопису пожовклі, з плямами від вологи, іржі та воску, затерти-

ми правими кутами нижнього поля; оксамитове покриття оправи змінило колір 

з червоного на світло-коричневий, потерте, із слідами іржі від цвяхів, якими 

кріпляться металеві оздоби; папір книжкового блоку, форзаци і корінець оправи 

пошкоджені комахами; форзаци з тріщинами вздовж корінця, що оголюють ни-

тки, якими книжковий блок з’єднано з кришками оправи.  

Історія побутування 

Точні місце та час створення книги залишаються невідомими – так само, 

як і особа переписувача Святого Письма. Певну інформацію подають маргіналії – 

записи, зроблені власниками кодексу на полях і окремих аркушах. Зафіксовано 

три почерки, перший із яких належить священнику церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці с. Клишки Кролевецького повіту Чернігівської губернії (нині Шос-

ткинського району Сумської області) Зіновію Василієвичу, другий – його ону-

ку, священнику тієї ж церкви Михайлу Симеоновичу, третій – невідомої руки. 

Записи, зроблені о. Зіновієм, датуються 1713 роком5: «Сія книга Ԑѵ҇гліԑ 

ст҇оԑ до храму Покрова Прԑсв Бци҇ в сԑлѣ Клишкахъ ѡбѣщаніԑ грѣшника Zѣновіа 

Васіліԑвича [сщ]ԑника Клишков: Року Гн҇я – aѱ҇гі. Ѡ сԑмъ буди Імя Гн҇ԑ бл҇вԑнно 

ѡт [ны]нѣ и до вѣка. Нԑ нам Г҇ди нԑ нам но Імԑни Твоему даждъ славу» (арк. 8 зв.).6 

Отець Зіновій залишив чимало інших записів – здебільшого фрагментів 

богослужбових текстів, у тому числі латиною. Останній факт схиляє до думки 

про освіченість власника книги: вірогідним місцем його навчання був Києво-

Могилянський колегіум.7 Він же є «справщиком» кодексу: сторінки Євангелія 

рясніють скорописними виправленнями, що відображають процес еволюції 

церковнослов’янських богослужбових текстів [6]. 

Особливий інтерес становить своєрідний синодик – перелік імен уже по-

кійних на той час і очевидно близьких священнику людей. Перше місце в ньому 

займає ім’я «Христини Забѣловни», яка, як указано там же, померла 13 липня 

1711 р., у понеділок, у день святкування Собору Архистратига Гавриїла. Цей 

запис цілком узгоджується з історичними даними, за якими із середини ХVІІ ст. 

до 1709 р. с. Клишки належало представникам козацько-старшинського роду 

                                                           
5 За даними офіційного сайту Шосткинського благочиння Конотопсько-Глухівської єпархії УПЦ 

(http://blagoves.prihod.ru/blaghramscategory/view/id/1142193) перший дерев’яний храм Покрови Пресвятої Бого-

родиці с. Клишки споруджено у 1717 р. Як бачимо, власницький запис о. Зіновія ставить під сумнів правиль-

ність цього твердження. 
6 Мова маргіналій – церковнослов’янська, із вкрапленнями розмовної української мови; тип письма – 

скоропис, матеріал – коричневі чорнила. Детальний опис і всебічний комплексний аналіз зафіксованих у Єван-

гелії записів залишаємо для окремого дослідження. 
7 Часова відстань між записами о. Зіновія та його онука о. Михайла свідчить про те, що у 1713 р. 

о. Зіновій був уже немолодою людиною. Тож видається сумнівним припущення, що він міг закінчити Чернігів-

ський колегіум, заснований у 1700 р. 

http://blagoves.prihod.ru/blaghramscategory/view/id/1142193
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Забіл, однак у родоводі останніх, упорядкованому В. Модзалевським, не вияв-

лено жодної жінки на ім’я Христина [5, с. 80 – 99].8 

Іншим вартим уваги записом о. Зіновія є вірш духовного змісту, занотований 

староукраїнською мовою. Під час атрибуції твору було встановлено частковий збіг 

його окремих строф із строфами «Вінців» Івана Величковського (? – 1701) – яскра-

вого представника стилю бароко в українській поезії, який у 70-х – 80-х рр. 

ХVІІ ст. працював у Чернігові в друкарні Лазаря Барановича [1]. Не виключено, 

що о. Зіновій був знайомий з І. Величковським і зафіксував один із варіантів 

його поезій, не уведений до наукового обігу.9 

Маргіналії руки о. Михайла Симеоновича висвітлюють подальшу долю 

книги: з 12 грудня 1732 р. по 24 липня 1734 р. вона знаходилась у церкві Петра 

і Павла с. Псарівка (нині с. Деснянське Коропського району Чернігівської обла-

сті), а 3 жовтня 1751 р. була подарована Гамаліївському Харлампіївському чо-

ловічому монастирю. Після закриття обителі у 1799 р. її найцінніше майно 

перейшло у власність Києво-Братського монастиря, а те, що «гірше» і «дешев-

ше», залишилось для потреб новоутвореної парафії. Протягом наступних два-

дцяти шести років Гамаліївський монастир перебував у запустінні і 

використовувався як парафіяльна церква, однак його споруди були ще досить 

міцними, і 15 березня 1826 р. Святіший синод прийняв рішення перевести сюди 

черниць Новомлинського дівочого монастиря [9, с. 53]. З цією подією пов’язана 

поява наклейки з найпізнішим, виявленим на форзаці Євангелія записом: «№ 1-й по 

главной описи Гамалъевскаго Рождество-Богородичнаго дъвичьяго монастыря».  

У 1920-х рр. Гамаліївський монастир було закрито, а його цінності (оче-

видно, Євангеліє у тому числі) вилучено. Про включення кодексу до певного 

зібрання говорять зроблені хімічним олівцем позначки «інв. 1904» на звороті 

форзацного аркушу та арк. ІІ. Документальні дані про обставини надходження 

книги до Сумського обласного краєзнавчого музею не збережені: науково-

уніфікований паспорт класифікує її як предмет «із старих надходжень», що 

фізично опинився у фондах закладу значно раніше часу його офіційної 

реєстрації. 

                                                           
8 Водночас, імена кількох представниць роду Забіл залишились невідомими і у «Малороссийском Родо-

словнике» позначені трьома крапками. 
9 Усі відомі на сьогодні твори І. Величковського видані у книзі: Величковський Іван. Твори. К, 1972. 
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Карпенко Ольга, аспірантка 

 

ТЕОРІЯ КОМПОЗИЦІЇ У ВИКЛАДАЦЬКІЙ СИСТЕМИ 

КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА І ОЛЕКСАНДРА БОГОМАЗОВА 

 

Актуальність дослідження. Якщо на початку ХХ ст. авангардне мистец-

тво носило революційний характер та було покликане руйнувати стару систему 

образів і мистецьких канонів, то на початку ХХІ ст. можна говорити про класи-

ку українського авангарду, досягнення якого було використано європейським 

дизайном, вітчизняним монументальним мистецтвом, книжковою графікою та 

плакатом ХХ століття, а зараз ми бачимо застосування принципів художнього 

авангарду в рекламній графіці зокрема. Актуальність вивчення і аналізу дороб-

ку художнього авангарду підтверджується появою нових досліджень з цієї те-

ми. У жовтні 2019 року було захищено докторську дисертацію мистецтвознавця 

Світлани Прищенко на тему: «Еволюція рекламної графіки як складової худож-

ньо-проектної культури» [8], де розглянуто та проаналізовано художньо-

стилістичні засоби авангарду та вплив на рекламну графіку абстракціонізму, 

конструктивізму, супрематизму, кубізму та інших напрямів. А у 2018 році ви-

йшла друком монографія Світлани Прищенко «Художньо-образна система рек-

ламної графіки».[9] 

Нещодавно було представлено широкому загалу дисертаційне досліджен-

ня Віри Фабер з Віденського Університету «Український авангард між сходом і 

заходом», в якому вона аналізувала інтертекстуальність та інтермедіальність 

українського футуризму і конструктивізму на прикладі часописів Авангард і 

Нова Генерація. Впровадження багатомовності свідчить про прагнення україн-

ських авангардистів заявити про себе у міжнародному мистецькому світі. Як 

зазначила Віра Фабер у своїй доповіді під час презентації дисертаційного дос-

лідження, що прагнення авангардистів було «протидіяти іміджу України як від-

сталої агрогосподарчої країни».[10] 

Як ми бачимо, інтерес до авангардної спадщини не вщухає і століття пос-

піль виникнення. Завданням дослідження є виявлення теоретичних аспектів у 

викладацькій системі аналіз теоретичних концепцій К. Малевича і О. Богомазова. 

Мета дослідження. Проаналізувати теоретичні концепції К. Малевича і 

О. Богомазова та знайти відмінність від академізму. Методи дослідження. Засто-

сований історичний метод, порівняльний та комплексний. Наукова новизна. 

Уперше проблема українського авангарду розглядається з точки зору теорії 

композиції. 
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Виклад основного матеріалу. Попри епатажний характер авангардного 

мистецтва та бажання боротися з усталеними традиціями, більшість митців 

авангардного спрямування займалися теоретичними пошуками і розробками, 

які обґрунтовували власні мистецькі експерименти. Як зазначає Ганна Веселов-

ська у монографічному дослідженні «Український театральний авангард»: 

«Авангард, як прийнято називати радикальне стильове утворення у культурі 

першої третини ХХ сторіччя, став одним із найепатажніших способів вислов-

лювання творчих особистостей за всю історію людства. Митців наче прорвало 

на бешкет, виклик пристойності, нехтування звичаями та паплюження смаку, 

навіть на відверте хуліганство. Провокація за провокацією – ось що таке, за ве-

ликим рахунком, авангард, який ми сьогодні цінуємо за велике мистецтво». [2; 

17-18] Бажання теоретизувати було викликане прагненням зайняти певну нішу 

у новітньому мистецтві, бути поміченими в бурхливому світі напрямків і експе-

риментів. Це бажання бути почутими пояснює створення часописів, на сторін-

ках яких висвітлювалися новітні мистецькі події, робився аналіз 

західноєвропейського мистецтва та вітчизняних здобутків. Для більшої комуні-

кативності друкувалися часописи кількома іноземними мовами – англійською, 

німецькою, французькою, іспанською, російською. Мова йде про такі часописи, 

як Авангард та Нова генерація. Впровадження багатомовності свідчить про 

прагнення українських авангардистів заявити про себе у міжнародному мисте-

цькому світі. Група авангардистів, що працювала над створенням часопису 

Авангард (В. Поліщук, Г. Цапок, В. Єрмилов, О. Левада) так викладала свою 

мистецьку позицію на сторінках журналу: «Ми прагнемо утворити журнал ава-

нгарду післяжовтневого мистецтва, з ясно викресленою лінією революційної 

боротьби проти відсталості, міщанства, просвітянства й хатянства… Ми підні-

маємо боротьбу за дійсний сучасний європеїзм в художній техніці, викриваючи 

й одгетькуючи епігонство давноминулих і тепер відсталих мистецьких та літе-

ратурних форм, всякої неокласики, академізму, декадентщини, українізованої 

пільняковщини, імпресіонізму й інші.» [5; 22] Викрісталізувавшись у практиці 

та проявивши себе у численних доповідях, маніфестах, статтях, теорія ставала 

основою для педагогічної роботи українських авангардистів.  

 Казимир Малевич мислив себе пророком Нового мистецтва, розробив 

струнку концепцію еволюції малярства від зображувального (досезаннівського) 

до „Нового живописного реалізму”, справедливість якої потрібно було довести 

безпосередньо на учнях. «Потреба досягнення динаміки живописної пластики 

вказує на бажання виходу живописних мас з речі до самоцілі фарби, до доміну-

вання суто самоцільних живописних форм над змістом і речами, до безпредме-
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тного Супрематизму – нового живописного реалізму, абсолютної творчос-

ті»[3;49].  

 Як зазначає Сергій Побожій у статті «Казимир Малевич як педагог», що 

об’єктивно-формальний метод дослідження мистецтва, розроблений Малеви-

чем у лабораторних умовах згодом ліг до основи педагогічної системи 

ВХУТЕМАС. [7; 352] 

К. Малевич аналізує на основі розробленої ним теорії додаткового елеме-

нту твори сучасних йому художників, робить пояснювальні таблиці. Його до-

повіді у формально-технічних відділеннях, за словами С. Побожія, 

користувалися значною популярністю серед студентів. А у 1927 році Малевич 

читає лекцію у Варшаві, яку супроводжує показом своїх супрематичних компо-

зицій, а потім у Берліні. Ці лекції мали великий успіх.[7; 352-353]  

У 1928 році Малевича було запрошено до викладання в Київському ху-

дожньому інституті. Цей навчальний заклад орієнтувався в своїй діяльності на 

методику німецького Баухаузу та ВХУТЕМАСу і спрямовувався на підготуван-

ня фахівців, завданням яких було „естетична організація навколишнього сере-

довища, побуту, виробничої сфери”. Тобто не тільки художників, скульпторів, 

так би мовити, фахівців чистого жанру, але й фахівців прикладної сфери. Таке 

спрямування інституту імпонувало Малевичу, тим більше, що з методикою Ба-

ухаузу Малевич ознайомився під час своєї поїздки до Німеччини у 1927 році. 

В. Касіян у своїх спогадах згадує, що у Київському художньому інституті 

художникам-реалістам протистояв табір формалістів з Татліним, Сагайдачним, 

Пальмовим, Богомазовим, на чолі з Малевичем. У спеціальному дослідницькому 

кабінеті Малевич «лікував студентів від реалізму». Касіян критично ставився до 

методики Малевича, іронічно зазначаючи: «Думка Малевича про те, що тільки 

деформація спроможна відновити мистецтво невірна в своїй основі» [6; 418]  

Еклектизм виникає від несвідомого запозичення різностильових ознак у 

мистецтві. Малевич розумів, що передусім потрібно виховувати у студента гар-

ний смак та стильове бачення, щоб не потонути у бурхливих хвилях різномані-

тних художніх спрямувань, котрими так багато означилося мистецтво кінця 

ХІХ- початку ХХ століть. За теорією Малевича, стилі та напрямки у мистецтві 

відрізняються за допомогою додаткового елементу, який можна майже з ма-

тематичною точністю виокремити. Малевич ілюстрував свою теорію спеціаль-

ними таблицями та схемами, котрі наочно показували стилістичну еволюцію 

мистецтва, а особливо мистецтва Нового реалізму. Своїм студентам Малевич 

ставив так звані „рецептурні натюрморти”, які допомогли б виявити схильність 

учня до вживання додаткових елементів того чи іншого стилю. Після такої діа-
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гностики методика Малевича сприяла подальшому удосконаленню учня у ви-

вченні того чи іншого художнього стилю. Подібна методика базується на ґрун-

товному теоретичному аналізі мистецтва та дозволяє максимально розкрити 

творчий потенціал учня і виховати його художній смак. 

Свої теоретичні аналізи Малевич друкує у харківському часопису Нова 

генерація а також у київському „Авангард-альманасі”. У статті „Архітектура, 

станкове малярство та скульптура” з „Авангард-альманаху” 1930 року Малевич 

відзначає: „… в усіх художніх ВИШ’ах треба запровадити дисципліну, що ви-

вчатиме всі „ізми” та досягнення сучасного станкового малярства. Лише так ми 

зможемо випускати з більшою кваліфікацією художника й художника-педагога, 

художника-архітектора, поліграфа, деревообробника, текстильника та ін., що в 

свої форми мистецького оформлення зможе вносити ті чи інші свіжі елементи 

не з інтуїції чи невиразної вимоги якогось відчування, а з цілковитою ясністю 

знань, що їх він одержав, вивчаючи „ізми”… Дослідивши найновіше сучасне 

малярство, виявимо, що воно створило багато елементів, що з них утворилися 

нові форми у всіх інших галузях мистецтва”. [4; 158]. 

Малевич „лікував” студентів від реалізму, маючи на увазі не напрям у 

мистецтві, а швидше образ мислення. Він лікував від несвідомого наслідування 

натури, коли митець намагається повторити натуру, а від того потрапляє до неї в 

полон, у залежність психологічну. Малевич говорив про інший реалізм – реалізм 

мистецького відчуття, живописного відчуття, що має бути головною рушійною 

силою у творчому процесі. І мислив він її як найвищу реальність. В цьому про-

являється метафізичний світогляд Малевича, глибинний філософський підтекст 

його мистецтва і теорії. Він йшов до тої найвищої реальності у своїй творчості, 

прагнув вийти за межі предметного світу у білий духовний простір.  

У цьому білому енергетично зарядженому просторі блукають супрематичні 

форми як першообрази, як первісні елементи, як прояв духовного світу ідей та 

прообразів.  

Цікаво, що Олександр Богомазов дуже схоже визначив стратегічний на-

прям педагогіки. Малевич боровся з натуралізмом та еклектизмом, а Богомазов 

виступав проти академізму як педагогічного методу. Він зазначав, що потрібна 

реорганізація художніх шкіл, у яких панує дух академізму. «Дух академізму 

панує в них, губить свідомість і молоді творчі сили, обертає святе мистецтво на 

ремесло». [1; 83] Він виступав не проти академізму як напрямку, а саме проти 

академічного підходу у педагогіці, і зазначав, що академізму необхідно вказати 

його місце у розвитку мистецтва. «Художня школа і Академія не можуть вільно 

розвиватися в його тісних рамках» [1; 83]. Олександр Богомазов наголошував 
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на ролі мистецької школи як лабораторії, де вивчаються різні стилі і напрями, 

тоді молодий митець «буде мати можливість вибору, порівняння і критики». 

О. Богомазов зазначав, що замість такої лабораторії мистецькі школи безнадійно 

застарілі і мають мертвий дух, який хибно впливає на розуміння мистецтва у сус-

пільстві. Тому він пропонував положення, які мали б реорганізувати викладацьку 

систему мистецьких шкіл, оздоровити її, зробити сучасною і прогресивною:  

«1. Викладання повинно ділитися на дві частини: а) творчу і б) технічну з 

перевагою першої в початкових класах. 2. Наукова боротьба з духом академіз-

му, з його знеособлюванням митця канонами, перебільшеним значенням техні-

ки і т.д., шляхом введення в школу всіх інших напрямків у мистецтві. 3. Лекції з 

історії розвитку живописних елементів у мистецтві і заснований на цьому ана-

ліз стилів. 4. Історія українського мистецтва. 5. Порівняльний розбір пластич-

ного багатства української природи з іншими місцями в розумінні змістовності 

живописних елементів. 6. Видання шкільного часопису.” [1; 83-84]. 

Наведений уривок доводить спільність ідей обох авангардистів – Мале-

вича та Богомазова щодо реорганізації системи викладання. Основою виклада-

цької системи Малевича можна назвати запропонований ним аналіз художніх 

стилів. Для Богомазова вагоме значення у педагогічній методиці так само мав 

аналіз стилів. Богомазов виступав проти єдиного академічного методу викла-

дання, проте зазначав, що академізмом може стати будь-який напрям у мистец-

тві, якщо його впроваджувати догматично, а не вивчати, досліджувати на рівні 

з іншими мистецькими спрямуваннями. Так, на місце академізму прийшов со-

ціалістичний реалізм як єдиний допустимий стиль. Хоча соцреалізм і увібрав до 

себе багато здобутків „лівого” мистецтва, впроваджений як догматичний, він 

став великим злом, що надовго зупинив розвиток вітчизняного мистецтва. „Теж 

саме трапиться і з будь-яким іншим напрямом, правим або лівим неважливо, 

якщо цей напрям буде взятий школою за основу розвитку мистецтва. Такий на-

прям би швидко себе вичерпав і утворився б той самий мертвотний академізм, 

оскільки напрям представляє лише індивідуальну форму в загальному розвитку 

мистецтва живопису, це один бік багатьох його сторін, більш або менш культу-

рний і як такий він повинен відійти, як відходить людська індивідуальність. В 

загальному ж розвитку мистецтва важливі ті динамічні тенденції, котрі закла-

дені в самій сутності мистецтва, а не ті форми, які отримають ці тенденції. 

…форми і розуміння мистецтва повинні викарбовуватися в самій школі, витіка-

ти з її роботи, але не повинні встановлюватися школою заздалегідь відпрацьо-

вані форми. Школа як схема є вже відсталою від життя – це викарбувана вже 

форма, з якої поступово вивітрюється її зміст і тим швидше, чим впевненіше 



59 
 

господарює вона в оточуючому. …чому повинні бути представлені в школі всі 

яскраві напрями в живопису, що існують в даний момент в мистецтві. Саме то-

му, що в них, як в дзеркалі, відображаються найповніше основні елементи в 

своєму індивідуальному забарвленні. …Що значить твердження в мистецтві, як 

не більш або менш загальний шаблон, рутину. Мистецтво – це живе джерело, 

що вічно б’є сяючими діамантами своєї краси, непостійне в своїй різноманітно-

сті, але вічне в своєму русі. Чому школа повинна зупиняти цей рух? …Школа 

має бути організованим динамічним началом, озброєним усім культурним дося-

гненням, лабораторією, в якій лише викарбовуються цінності мистецтва, мож-

ливо, накреслюються основні форми, проте саме переведення отриманої 

цінності в завершені форми якогось напрямку повинно відбуватися поза її ме-

жами.” [1; 85]. 
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ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ  

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ:  

НОВАЦІЇ ПРАВОВОЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 

 

Атрибуція, експертиза та оцінка творів мистецтва та предметів, що мають 

історичну, художню або культупну цінність є етапами процесу реєстрації їх у 

Музейному фонді України, який складається з державної та недержавної час-

тин. Для педметів державної частини цього фонду, що зберігаються у музеях 

державної або комунальної форми власності, передбачений порядок організації 

обліку музейних предметів, викладений в Інструкції з організації обліку музей-

них предметів [1]. У цьому документі викладено «порядок та основні вимоги до 

організації обліку музейних предметів державної частини Музейного фонду 

України, предметів музейного значення, предметів і матеріалів науково-

допоміжного фонду» і дія цього документу виключно «поширюється на музеї 

державної і комунальної форм власності всіх видів та організаційно-правових 

форм», а також і заповідники. З урахуванням того, що і Положення про Музей-

ний фонд України [2] містить таку норму, то маємо засвідчити відсутність пра-

вової регуляції діяльності приватних музеїв та приватних колекцій. Тобто, 

центральний орган виконавчої влади у сфері культури обійшов увагою право-

вий стан недержавної частини музейного фонду, який уже на теперішній час не 

набагато відстає від державної його частини як за чисельністю, так і за культу-

рною вагою приватних колекцій.  

 Проте у наказі міністра культури [3] все ж рекомендовано «музеям прива-

тної форми власності, музеям підприємств, установ, організацій приватної фо-

рми власності застосовувати Інструкцію для організації обліку музейних 

предметів недержавної частини Музейного фонду України, предметів музейно-

го значення, предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду». Однак така 

рекомендація не призвела до фактичних дій з реєстрації приватних колекцій – 

відомостей про склад та кількість таких колекцій у Міністерстві культури Укра-

їни немає – там збирають звітність із музеїв державної та комунальної форми 
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власності, де, як зрозуміло, зберігаються предмети саме державної частини Му-

зейного фонду України. Принагідно коротко можна підкреслити, що Музейний 

фонд України не містить інформації про недержавну його частину і, очевидно, є 

неповним. Тут також важливим є питання розв'язання дихотомії «приватний 

музей (музеї, в яких зберігається недержавна частина Музейного фонду Украї-

ни [2])» – «приватна колекція», адже законодавчі та нормативні документи не 

носять вимог до приватних колекцій і таке словосполучення навіть не згадуєть-

ся в цих текстах. 

У зв'язку з цим виникає питання не чому центральний орган виконавчої 

влади у сфері культури так встановив, а як увести до культурного простору та 

наукового обігу приватні колекції, які де-факто уже існують, і через які регла-

менти здійснювати рух культурних цінностей приватної частини Музейного 

фонду України. 

Такі новації для власників приватних колекцій запропоновані Асоціацією 

мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів, яка об'єднує фахівців 

у галузях безпосередньо пов'язаних із процесом формування історико-

культурних колекцій як у державному, так і приватному значенні цього. Асоці-

ація запропонувала правовий механізм реєстрації культурних цінностей недер-

жавної частини Музейного фонду України та веде Реєстр приватних колекцій. 

Важливо підкреслити, що таку роботу повинні виконувати фахівці із відповід-

ною освітою та набутими компетенціями. Вимоги до експертів були прописані 

у одному із законопроектів, спрямованому на таку сферу діяльності як перемі-

щення культурних цінностей через державний кордон. Однак, важливо аби цен-

тральний орган виконавчої влади у сфері культури змінив свої підходити до 

експертизи культурних цінностей, адже наділення музейних та інших держав-

них установ правом проведення експертизи культурних цінностей з метою іх̈ 

вивезення за кордон суперечить іх̈ функціональному призначенню та є причи-

ною виникнення корупційних ризиків і сприяє розвитку тіньового сектору дер-

жавноі ̈ експертизи та не відповідає реаліям ринку. Цю проблему знімає 

ліцензування або сертифікація експертів на підставі проходження відповідного 

навчання [4, 5]. 

З огляду на те, що Міністерством культури України робота з приватною 

частиною Музейного фонду України не ведеться, такий досвід Асоціації відк-

риває шлях до встановлення права приватної власності на предмети колекціо-

нування, легального обігу предметів з приватних колекцій, документальної 

фіксації їх провенансу, що важливо при операціях купівлі та продажу культур-

них цінностей та унеможливлює продаж підробок під виглядом оригіналів. 
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Варто звернути увагу на те, що теорія і історія мистецтва, як науковий 

напрям, отримали новий поштовх і вченими запроваджено новий термін – при-

кладне мистецтвознавство. До дослідницького поля прикладного мистецтвоз-

навства відносяться усі види діяльності, які на практиці застосовують знання 

історіі ̈мистецтва, теоріі ̈мистецтва та художньоі ̈критики, одночасно є джере-

лом поповнення цих знань й забезпечують функціонування ринку предметів 

мистецтва. Це – мистецтвознавча експертиза; оцінка предметів мистецтва та 

культурних цінностей; реставрація предметів мистецтва та культурних ціннос-

тей; кураторство; арт-дилерство; галерейна справа; аукціонна діяльність; пра-

вовий супровід руху й обігу предметів мистецтва та культурних 

цінностеи;̆ охорона та страхування предметів мистецтва та культурних цінно-

стеи;̆ технічна організація художніх виставок та логістика; промоція та рек-

лама, а також будь-яке поєднання цих напрямків [5]. Це важливе зауваження 

свідчить про новації у сфері експертизи культурних цінностей та формуванні 

колекцій.  

Наукові новації, інновації приватної ініціативи фахівців складають осно-

ву прикладного мистецтвознавства та прикладної культурології. Питання нала-

годження співпраці професійної громадськості із центральним органом 

виконавчої влади у сфері культури на часі, є актуальним і потребує формування 

спільної позиції фахової спільноти, власників приватних колекцій та регулятора 

у сфері культури.  

 

Список використаної літератури 

1. Інструкція з організації обліку музейних предметів. [Електронний ресурс] Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16 

2. Положення про Музейний фонд України. [Електронний ресурс] Режим доступу : 

https : // zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-п 

3. Наказ Міністерства культури України «Про затвердження Інструкції з організації 

обліку музейних предметів” від 21.07.2016 № 580. [Електронний ресурс] Режим доступу : 

https : // zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16 

4. Карпов В. Державна політика у сфері надання послуг з експертизи культурних цін-

ностей // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва : наук. журнал. 

К.: Міленіум, 2017. № 2. С.19 – 26. 

5. Іванов С., Циганок О. Прикладне мистецтвознавство як результат диференціаціі ̈

сучасноі ̈науки про мистецтво // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і ми-

стецтва : наук. журнал. К.: НАКККІМ, 2019. № 1. С.220 – 226. 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16


63 
 

Кацай Вікторія 

Лауреат премії ім.І.Ю.Рєпіна,  

головний зберігач фондів Харківського художнього музею 

 

НЕВІДОМА КАРТИНА МИХАЙЛА БЕРКОСА 

 

 Техніко-технологічні дослідження відіграють значну роль у експертизі та 

атрибуції творів олійного живопису яку проводять мистецтвознавці. Експертиза 

та атрибуція творів мистецтва (зокрема олійного живопису) — є суттєвою час-

тиною дослідження пам’яток, без яких, фактично, не можна скласти уяву про 

творчість художника. Мистецтвознавці, працюючи з твором, проводять візуа-

льне дослідження, вивчають його історію та походження, але технічну сторону 

залишають вузьким спеціалістам: хімікам, фізикам, реставраторам тощо. Ця 

сторона роботи зазвичай обходить мистецтвознавців, вони лише отримують ре-

зультати і на їх підставі роблять висновки. Однак, хоча мистецтвознавці пра-

цюють паралельно з технічними фахівцями, та це не означає що вони не 

повинні бути знайомими з методами техніко-технологічного, хімічного та фізи-

чного дослідження живопису. Існує більш менш чітка система за якою прова-

диться вивчення та дослідження творів. До неї входить: – дослідження в 

ультрафіолетових променях; – дослідження в інфрачервоних променях; – рент-

генографічне дослідження; – хімічний аналіз: фарби, ґрунту, лаків; – дослі-

дження основ: полотна, дошки, картону. [1, 346] 

Атрибуція – це особлива сфера мистецтвознавства та історії матеріальної 

культури. Для її проведення необхідні фахові знання високого рівня у поєднан-

ні з відповідним досвідом роботи і спеціальною профільною освітою. [2, 425]  

 Сьогодні основою атрибуції творів мистецтва є інтуїція, художнє сприй-

няття, власне відчуття. Взагалі це складний процес, результат котрого отриму-

ють не відразу, шляхом зіставлень, довготривалих спостережень і порівнянь. 

Якими не були б висновки, вони можуть мати сумнів. Відомості архівних дже-

рел можуть стосуватися іншого твору, а візуальна оцінка може носити 

суб’єктивний характер. Тільки при поєднанні різних відомостей та оцінок мис-

тецтвознавець може наблизитись до істини при проведенні атрибуції твору ми-

стецтва. Прагнення перевірити результати стилістичного аналізу, підтвердити 

або відкинути висновки про приналежність даного твору тому чи іншому авто-

рові, розробити найбільш ефективний метод консервації і реставрації спонука-

ло дослідників, реставраторів, істориків мистецтва все частіше звертатись за 

об’єктивними даними матеріального аналізу. [3, 149] 
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Багато років у фондах Харківського художнього музею зберігається поло-

тно невідомого художника під назвою «Пейзаж з камінням» (полотно, олія, 

101,5х164). Директор Харківського художнього музею В.Мизгіна неодноразово 

висувала припущення, що ця картина належить пензлю М.Беркоса. Довгий час 

тривала робота щодо встановлення авторства. В процесі здійснення візуального 

аналізу особливостей стилістики в написанні картини, їх порівняння з манерою 

і живописними прийомами, застосованими Беркосом в його останніх роботах з 

колекції музею, ми все більше переконувалися в правильності наших припу-

щень. Найбільш близькою за манерою письма до «Пейзажу з камінням» вияви-

лася робота «Іскія. Затока» (1899). 

Саме 1899 року М.Беркос здійснює подорож до Італії. Внаслідок цієї по-

дорожі з’явилася ціла низка творів, які знаходяться в музеї: «Морський пейзаж. 

Амальфі», «Рим. Руїни», «Сорренто», «Капрі», «Вілла Адріана», «Іскія. Зато-

ка». До Великої Вітчизняної війни у фондах Української державної картинної 

галереї (попередник Харківського художнього музею) знаходилося ще кілька 

творів, написаних у цей період: «Тіволі. Околиці Риму», три етюди «Помпея», 

«Острів Іскія», «Сорренто», «Венеція», «Капрі», «Іскія», «На березі Капрі». Всі 

вони були втрачені під час окупації Харкова (1941-1943). [4, 74] 

Ми з’ясували, що у жовтні 1938 року Українська державна картинна 

галерея презентувала широкому загалу близько 120 картин, створених  

М.Беркосом у 1890–1919 роках. Про цю подію писали газети «Харьковский 

рабочий» та «Советская Украина». 

Якимось дивом в архіві Харківського художнього музею збереглися три 

фотографії експозиції цієї персональної виставки творів М.Беркоса. На одній із 

світлин можна розгледіти невеличку роботу, яка за обрисами зображеного кра-

євиду ідентична картині «Пейзаж з камінням». Нам вдалося виявити роботу, 

зображену на фото, у записах довоєнної інвентарної книги: «Беркос. «Острів 

Іскія». Зліва, з гори на перший план спускаються груди лави, що вже охолонула. 

Вдалені, на горі – кам’яний паркан з воротьма в центрі, за ним – ряд дерев. 

Праворуч підпис: Ishia. 99. М.БеркосЂ» (цитую в редакції оригіналу).  

Про цей етюд, що зник під час окупації в числі інших втрачених творів, в 

«Акті збитків, заподіяних УДКГ німецькими загарбниками», зазначено: «Виве-

зено гітлерівцями до Німеччини». [5, 84] 

Але, незважаючи на втрату цього етюду, його інвентарний опис і фото 

зображення надавали підстави для визначення назви досліджуваної картини – 

«Острів Іскія» і опосередковано підтверджували авторство Беркоса та дату 

створення 1899 рік. 
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Остаточно поставити крапку у підтвердженні авторства Беркоса і дату-

ванні картини допомогла завідувачка відділом фізико-хімічних досліджень На-

ціонального науково-дослідного реставраційного центру України (м.Київ) 

В.Распопіна. Результати хімічного аналізу фарб відіграють суттєву роль в екс-

пертному висновку, адже цей компонент містить чимало інформації. Спеціа-

ліст, працюючий з пігментами, мусить добре орієнтуватися і знати всі 

особливості та якості найрізноманітніших пігментів. Фарба може мати дату ви-

никнення, місце, країну. У художників можуть бути свої певні смаки та улюб-

лені пігменти — це все впливає на роботу дослідників. В.Распопіна провела 

дослідження пігментів фарбового шару картини та порівняла їх зі зразками 

фарб з оригінальних творів М.Беркоса. Хімічний аналіз підтвердив повну іден-

тичність зразків фарб з еталонними картинами художника. По стратиграфії фа-

рбових шарів та пігментному складу картина, яка відтепер має назву «Острів 

Іскія», виявилася найбільш подібною до роботи «Іскія. Затока» (1899). Це дає 

підстави безсумнівно стверджувати авторство М.Беркоса, а також датувати її 

1899 роком. 

У цій картині увагу художника привернув пейзаж майже фантастичний. 

За сюжетно-тематичним і за живописним підходом це рідкісний краєвид у тво-

рчості Михайла Беркоса. Інші роботи цього періоду – «Сорренто», «Капрі», 

«Вілла Адріана» та інші повністю відповідають усталеному уявленню про Іта-

лію, як образ краси з усім відповідним набором буйної середземноморської ро-

слинності та ефектних морських видів. Природно, що Михайло Андрійович, 

опинившись у цих місцях, не міг оминути поглядом такий незвичайний, неха-

рактерний у контексті раніше побаченого і зображеного краєвид. Художник ви-

користовує звичний в його творчості композиційний прийом – так звану 

«жаб’ячу перспективу» – погляд знизу вгору, при цьому верхній край полотна 

зрізає верхівки дерев. Другий план, що майже діагонально розташовано до ни-

жнього краю, замикають здиблені маси застиглої лави та тонко прокреслені 

стовбури піній з темними кронами. Живописне обдарування Беркоса виявля-

ється і в колірній розробці каміння. Тонкі світлотіньові рефлекси передають 

широку гаму сірувато-брунатних, лілових відтінків вулканічної породи, матової 

і непрозорої за своєю фактурою. Основну образно-пластичну роль відіграє ви-

гадливий рельєф, який є і живописним камертоном картини, оживленим яскра-

во-зеленими кущиками трави, що пробиваються крізь каміння. [4, 75] 

В кінці ХІХ – на початку ХХ століття серед різних напрямків пейзажу ви-

різняється краєвид монументальний, суворий, величний, який передає відчуття 

прадавньої краси землі. Природні катаклізми, створюють «портрет землі», коли 
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вона жила, дихала, хвилювалась. Інтерес до такого пейзажу виявляли М.Реріх, 

А.Рилов, К.Богаєвський, М.Волошин. Можна зазначити, що і Михайло Беркос 

одним із перших у зазначений період також торкнувся цієї теми. У середовищі 

харківських пейзажистів, майстрів пленерного живопису, М. Беркос вирізнявся 

особливим вмінням виявити інтенсивність кольорів, енергію сонячного сяйва та 

буйну пишноту рослинного царства. [6, 48] 

Незадовільний стан збереження роботи «Острів Іскія» потребував втру-

чання реставраторів. Полотно потрапило до рук старшого реставратора музею 

Є.Шередека. Було проведено ряд консерваційно-реставраційних заходів, а саме: 

дослідження в ультра-фіолетовому випромінюванні, усунення проривів полот-

на, укріплення старих кромок. Потім роботу було натягнуто на робочий підра-

мник, проведено загальне укріплення шару фарб за допомогою профілактичних 

наклейок, зроблено нові кромки. Після цього її було натягнуто вже на новий пі-

драмник, видалено пилові забруднення та старий покривний лак, підведено 

грунт в місцях утрат, нанесено тонування. На завершальному етапі реставра-

ційних робіт було здійснено покриття полотна захисним лаком.  

Отже, відтепер невідомий до цього часу твір М.Беркоса «Острів Іскія» 

(1899) посів гідне місце в експозиції Харківського художнього музею. 
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СПЕЦИФІКА АТРИБУЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ РІДКІСНИХ КНИГ 

 

Серед мистецтвознавців побутує думка, що атрибуція та експертиза творів 

мистецтва (а також предметів нумізматики, зброярства, археологічних пам’яток 

історико-культурної спадщини) є складними та потребують спеціальних знань і 

навичок, а от атрибуція та експертиза цінності книжок – це елементарна справа, 

що не потребує спеціальної підготовки, адже на книзі надруковано всі відомос-

ті про неї. Як спеціаліст зі значним історико-книгознавчим досвідом мушу 

стверджувати ілюзорність таких уявлень. По-перше, це на сучасних книжках є 

вся інформація про видання (і то інколи не завжди достовірна, особливо щодо 

тиражу, тобто відначальної рідкісності примірників, а в піратських виданнях 

може бути неправдиво вказані й інші відомості). По-друге, зазвичай атрибуція 

та експертиза стосується не сучасних, а задавнених книжок, які з часом могли 

втратити титульні аркуші з вихідними відомостями (а могли й не мати їх, такі 

випадки теж відомі), тож потрібна атрибуція книги, тобто встановлення вихід-

них відомостей видання, що здійснюється за різними джерелами, насамперед – 

спеціальними бібліографічними, з урахуванням також особливостей паперу чи 

пергамену, почерку чи шрифту, техніки художнього оздоблення і т. д. [1]. Крім 

того, самі бібліографічні відомості, їх правильне встановлення (особливо це 

стосується кириличних стародруків, тобто видань старослов’янським шрифтом 

до 1830 р., або іноземних видань) є лише першим етапом експертизи, і для ро-

зуміння, чи є певна книжка книжковою пам’яткою, тобто рідкісною та цінною, 

пам’яткою історії та культури, що має бути занесеною до Державного реєстру 

національного культурного надбання, треба враховувати і інші параметри. 

 У цьому зв’язку потрібно наголосити на подвійній природі книги: з одно-

го боку, це предмет матеріальної культури свого часу, що складається з блоку 

зшитих чи склеєних у корінці аркушів паперу, пергамену чи (дуже рідко) іншо-

го матеріалу, та зовнішнього покриття у вигляді обкладинки, оправи, окладу чи 

палітурки. Історико-культурну цінність може мати будь-який елемент матеріа-

льної конструкції книги – сам матеріал аркушів (пергамен, тканина, незвичний 

сорт паперу, його товщина, забарвлення); формат аркушів (надзвичайно вели-

кий чи дуже маленький, мініатюрний, чи, наприклад, незвичної форми); мисте-

цьке використання різних шрифтів, у т. ч. використання нових гарнітур 

шрифтів; архітектоніка побудови книги або дизайн видання; художнє оформ-
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лення (мініатюри, гравюри у вигляді портретів, сюжетних ілюстрацій, заставок, 

кінцівок, ініціалів; виливні прикраси тощо); оздоблення оправи рукописної 

книги чи стародруку, конструктивні особливості, матеріал та художнє оформ-

лення обкладинки (стиль, майстерність, колір, сюжет тощо). 

 З другого боку, книгою часто називають (розуміють) текст, твір, який тут 

розміщено. Текст може становити окрему історико-культурну цінність сам по 

собі. Можуть бути книги з цінним текстом в посередньо здійснених виданнях – 

на поганому папері, без художнього оформлення, в незграбних обкладинках чи 

т. зв. бібліотечних палітурках (покриття картоном зі шкіряними наріжниками). 

З другого боку, книга може бути шедевром поліграфії та книжкового мистецтва 

при абсолютно посередньому за змістом творі. То що ми оцінюємо при експер-

тизі? Треба брати до уваги обидві складові: книгу як предмет, і зміст книги як 

твору літератури, науки, освіти, мистецтва тощо. Коли цінними є обидві скла-

дові поняття «книга», застосовують термін «книжкова пам’ятка», хоча, відверто 

кажучи, для повноцінної історії книжкової культури тієї чи іншої доби важли-

вими є зразки звичайних масових видань епохи, адже не лише з шедеврів скла-

дається репертуар видань. Крім того, коли готується перше видання невідомого 

автора, видавець зазвичай не хоче ризикувати і вкладати великі гроші, він не 

впевнений, що розійдеться великий тираж книги. Отже, перші (зазвичай, при-

життєві) видання того чи іншого письменника, науковця, політика виходять ма-

леньким накладом. Через якийсь час автор стає відомим, але примірників 

першого видання вже не знайти, тобто перші видання, і навіть ширше – при-

життєві видання, в яких присутня воля автора (в посмертні видання редактори 

вносять інколи суттєві правки, додають передмови, що спотворюють авторську 

ідею), є зазвичай більш цінними, ніж наступні. Виключення можуть складати 

вишукані подарункові видання, ілюстровані видатними художниками – вони 

також можуть бути цінними, але вже завдяки поєднанню тексту, художнього 

оформлення і поліграфічного виконання. 

 На всі ці моменти потрібно звертати увагу при підготовці експертного 

висновку. Але наразі хочемо привернути увагу до проблеми видавничих фаль-

сифікатів, тобто маємо повернутися до атрибуції видань. Фальсифікати, підро-

бки, контрафакції чи контрафактні, піратські видання, псевдовидання – це все 

свого роду синоніми, хоча відмінності в дефініціях цих термінів є. Явище під-

робок літературних творів відоме з давніх часів, але певної популярності воно 

отримало наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Не будемо зараз розглядати 

дуже цікаві літературні містифікації освічених дворян, які, заради забави, коро-

тали час написанням «історичних» творів, під давнину, а далі їх могли видати (і 
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неодноразово) друком. Тут проблема більше для мовознавців, але не тільки: іг-

норування проблеми призводить до спотворення історичної правди, до розпов-

сюдження в суспільній свідомості неправдивої інформації. Як правило, 

літературні містифікації створювалися не з метою збагачення, на відміну від 

комерційних видань, підробки яких створюються з метою наживи (наприклад, 

сучасні т. зв. реставровані видання, в яких під виглядом реставрованої книги 

зшиті в корінці уривки з різних видань твору чи творів, або за допомогою су-

часної техніки копіюється титульний аркуш і ця копія вшивається в блок книги, 

тобто видається за оригінал). Музеї та бібліотеки теж давно робили спроби ско-

піювати відсутні у книзі аркуші для повноти примірника, але вони не видавали 

цей «новодєл» за оригінал, і в цьому основна відмінність від комерційної під-

робки. Йдеться про автентичне видання і примірник, що має автентичний ви-

гляд; потрібна експертиза для розпізнавання підробки. 

 У книгознавстві та бібліографії відомі і інші види підробок, зокрема т. зв. 

псевдовидання, які мають на титулі завідомо неправдиві відомості. Зразком 

псевдовидань можуть бути старообрядницькі стародруки, які передруковані на-

прикінці XVIII – на початку ХІХ ст. (або на замовлення старообрядців в лега-

льних друкарнях, або надруковані в старообрядницьких друкарнях, зокрема в 

Клинцях Чернігівської губернії) слово в слово, буква в букву так, як це було в 

московських друках до середини XVII ст., тобто до церковної реформи патріар-

ха Никона [2]. Відповідно, і титульні аркуші були повністю скопійовані, тобто 

зазначено місцем видання Москва і час видання – певний рік першої половини 

XVII ст. В кращому випадку, наприкінці книги можуть бути надруковані певні 

справжні вихідні відомості, але якщо уважно не перевіряти книгу, то старооб-

рядницький пізніший передрук можна прийняти за оригінал. Серед інших 

«ідейних» псевдовидань можна назвати т. зв. «замасковані видання» або «ря-

джені книги», коли обкладинка, титул, початок і кінець книги відповідає дозво-

леному цензурою виданню, а середину книги становить заборонений цензурою 

текст, як правило – без титульного аркуша. Наприклад, у фондах Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є примірник заборонених у 

Російській імперії поезій Т. Г. Шевченка, виданих у Женеві 1890 р., вставлених 

між сторінками 32 і 33 у книжку «Полное собрание стихотворений Веневити-

нова» (СПб., 1886). Прикладами замаскованих видань ХХ ст. є низка примірни-

ків у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ, які зовні відповідають 

літованим (дозволеним цензурою) радянським виданням, а в середині містяться 

твори націоналістичного змісту діячів діаспори [3]. 
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Видом псевдовидання є т. зв. титульні видання: тираж книги залежався, 

видавець передруковує титульний аркуш, міняє назву твору чи додає «видання 

2-ге» і знов пускає ту саму книгу в продаж. Типовий приклад – «Чигиринській 

Кобзарь і Гайдамакы» 1844 р., коли видавець І. Лисенков викупив 800 примір-

ників з тисячного накладу «Гайдамаків» 1841 р. і права на обидва видання, до-

давши на новому спільному титульному аркуші «Новое изданіе. Съ 

Картинкою». Ще один різновид титульних видань – власницькі конволюти, що 

колись були розповсюдженим явищем у бібліофілів. Власники приватних біблі-

отек зшивали для кращого зберігання під однією палітуркою різні брошури, 

об’єднані часом видання, авторством або темою. А деякі власники ще й замов-

ляли в друкарнях відповідну оправу чи обкладинку, титульний аркуш, і такий 

єдиний у своєму роді конволют тоді можна прийняти за неіснуюче видання, 

тож перевірка за бібліографією є обов’язковою. 

 Останніми роками книгознавці виявляють у бібліотечних фондах комер-

ційні контрафактні видання XVIIІ ст. [4]. Серед таких видавничих фальсифіка-

тів, де приховані справжні місце і час видання, є навіть видання розважального 

характеру, випущені монастирськими друкарнями, зокрема Бердичівського мо-

настиря босих кармелітів [5]. Саме книгознавчий аналіз – паперу, шрифтів, 

елементів графічного оформлення, посторінкова перевірка набору з оригінала-

ми видань, зазначеними на обкладинці і титулі – свідчить про друк цих видань 

не у Львові чи Варшаві, а саме в названих вище друкарнях. Тож при проведенні 

експертизи ретроспективних видань дуже важливим є порівняння якомога бі-

льшої кількості примірників з однаковими вихідними відомостями. 

 Тема підробок книг невичерпна. Наостанок хочемо звернути увагу ще на 

проблему факсимільних і репринтних перевидань. Експерту треба бути дуже 

уважним, щоб не прийняти копію за оригінал. Наприклад, 1914 р. Наукове то-

вариство ім. Т. Шевченка відтворило у всіх деталях і видало передрук першого 

видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 1840 р. Це був справжній дарунок шанува-

льникам поета до його сторіччя. Проте на книжці не зазначено, що це репринт-

на копія. Завдяки цьому сьогодні багато фондоутримувачів вважають, що 

зберігають дорогоцінний оригінал, а насправді наразі в Україні відомо всього 5 

примірників 1840 р. Відрізнити ці два видання може лише спеціалізована екс-

пертиза [6]. 

 Це далеко не всі питання, що засвідчують специфіку експертизи книг, але 

й вони, на нашу думку, переконують у необхідності фахової підготовки експер-

тів книжкових пам’яток. 
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начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини 

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

 

ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ДВОХ ІКОН З ІКОНОСТАСА 

АННОЗАЧАТІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ  

 

В інтер’єрі Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври знаходить-

ся дубовий одноярусний іконостас. Він був створений у 1880-81 рр. і з кінця 

ХІХ ст. неодноразово реставрувався [1, 248-249]. Власне наукова реставрація 

була проведена на іконостасі і його іконах за радянських часів – наприкінці 

1970-х – на початку1980-х рр. [2, арк.8-9, рах. 2]. Після 1988 р., коли Аннозача-

тіївську церкву було передано діючому чоловічому монастирю, на іконостасі 

було проведено низку відновлювальних робіт. Усі ікони було поступово замі-

нено новими. Нині в іконостасі всі образи нові, написані на початку 2000-х рр. 

Зображення виконано, переважно, в “живоподібній” манері, живопис відзнача-

ється досить високим художнім рівнем. 

Більшість ікон, що були вилучені наприкінці ХХ ст. з іконостаса храму, 

нині перебувають у ризниці Києво-Печерської лаври. Вони виконані в різний 
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час і рівень їхнього виконання також різний. Архівні матеріали і фото дають 

змогу скласти уявлення про вигляд і склад іконостаса храму саме наприкінці 

ХХ ст. В намісному ряду в той час знаходилося 6 ікон, 6 ікон було на Царських 

вратах і 3 ікони – у завершеннях порталів врат. Кожна ікона намісного ряду бу-

ла вмонтована в окремий кіот-раму. У верхній частині конструкцію було 

об’єднано різьбленим декоративним карнизом. Окремі кіоти було виготовлено 

й для ікон, що знаходилися у завершенні порталів. Всі ці ікони, як зазначалося, 

потрапили до іконостасного ансамблю в різний час і не були частиною автор-

ського задуму його творців [2, арк. 8-9, рах. 2].  

У намісному ряду були традиційні зображення Богородиці з Христом-

Дитям і Спасителя – копії широковідомих ікон Володимирського собору в Киє-

ві, виконані на полотні олійними фарбами. На дияконських вратах було пред-

ставлено архангелів Михаїла й Гавриїла. На Царських вратах – шість невеликих 

медальйонів із зображеннями євангелістів і Благовіщення. У намісному ряду 

ліворуч знаходилася ікона Св. Пантелеймона, виконана на металі, праворуч – 

образ “Свв. Йоаким і Анна”, виконаний на полотні [1, 248]. 

Над Царськими вратами з лицевого боку знаходилася ікона-копія славно-

звісної фрески Леонардо да Вінчі “Таємна вечеря”, виконана олійними фарба-

ми. Із зворотного боку над Царськими вратами знаходився образ “Покладання у 

труну”, виконаний у техніці темперного живопису. 

У завершенні іконостаса над вратами з північного боку знаходилася ікона 

“Поклоніння волхвів”, з південного боку – “Преображення” [1, 248]. Ці два 

останні образи були найраніші за часом виконання й у реставраційному звіті 

1979 р. датуються XVIII ст. [2, арк. 1, рах. 3].  

Як свідчить реставраційна документація, після реставрації ікони 

“Св. Пантелеймон”, “Таємна вечеря”, “Поклоніння волхвів” і “Преображення” 

були передані до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповід-

ника (далі – НКПІКЗ) [2, арк. 8, рах. 2]. Однак в комплексі заходів з відродження на 

нижній території НКПІКЗ чоловічого монастиря (ці заходи відбувалося з 1988 р.), 

разом з іншими творами іконопису й декоративного мистецтва відреставровані образи 

“Поклоніння волхвів” і “Преображення” було передано до Києво-Печерської Лаври.  

Два означені образи було знову вмонтовано у горішню частину іконостаса 

Аннозачатіївської церкви, але згодом вони були вилучені. З початку ХХІ ст. і до 

кінця 2018 р. ікони перебували у лаврській ризниці. Наприкінці 2018 р. у ході 

роботи комісії Мін. культури України з перевірки пам’яток мистецтва, що були 

передані Лаврі на постійне зберігання (комісія працювала у листопаді-грудні), ці 

ікони знов вдалося повернути до фондів НКПІКЗ. Нині вони там і знаходяться.  
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Вважаємо, що стилістичні ознаки обох образів дають змогу їх віднести до 

творів лаврської школи періоду її розквіту – 1-ї половини XVIII ст. Одна з цих 

ікон – “Поклоніння волхвів” ще за радянських часів була опублікована [3, 109], 

тож є доступне зображення для аналізу. За деякими відомостями, які потребу-

ють перевірки, вони походять з т. зв. Теплого храму – церкви прпп. Отців Пе-

черських на Ближніх печерах. У цьому храмі за часів німецької окупації Києва 

відбувалися богослужіння: діяльність Печерського монастиря, закритого радян-

ською владою, в той час була відновлена на Нижній території Лаври. Монас-

тирська братія зносила в цей храм усі ікони, які вдавалося віднайти.  

Форма й розмір (48,5х58,5 см) ікони “Преображення” дає змогу крім того 

зіставити її з цілою групою пам’яток зі збірки НКПІКЗ, що походять з одного 

відомого іконостасного ансамблю, а саме – з того ж Теплого храму. 

Відповідно до інвентарної книги НКПІКЗ з Теплим храмом пов’язані ще 

п’ять ікон лаврської школи 1-ї половини XVIII ст. Нині частина цих ікон, які всі 

були написані для празникового ряду, представлена в експозиції музею історії 

Лаври НКПІКЗ. Частина перебуває у фондах НКПІКЗ. Це ікони “Різдво Богоро-

диці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Христове” (КПЛ-Ж-1626), “Вознесіння” (КПЛ-Ж-

1439), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463), “Хрещення” (КПЛ-Ж-1464). Усе-

реднені розміри цих ікон: 1) 46, 8х62,4 см; 2) 46,9х62,0 см; 3) 47,0х61,8 см; 

4) 46,3х61,5 см; 5) 46,8х62,3 см. [4, 198]. Дослідниці О.В. Пітатєлева [5, 240-

242] та О.О. Рижова (публікація у співавторстві) [4, 197-199] вважали ці творів 

іконами празникового ряду іконостаса лаврської Троїцької надбрамної церкви.  

Хоча питання приналежності цих 5 творів саме до іконостаса Троїцької 

надбрамної церкви поки що дискусійне, однак, на наш погляд, ікона “Преобра-

ження”, що перебувала в іконостасі Аннозачатіївської церкви і потрапила туди 

також із Теплого храму за розмірами, формою й стилістичними ознаками від-

повідає цим 5 образам. Тож до цього ансамблю празникового ряду можемо до-

дати ще один образ. Такм чином, маємо вже 6 образів лаврської школи 1-ї 

половини XVIII ст., що походять з одного іконостасного ансамблю. 

Ікона “Дари волхвів” хоча й близька за формою і стилістикою до вище-

згаданих творів [3, 109], однак за розмірами значно більша – 59х78 см [2, арк. 

н/н, рах. 4]. Крім того самий сюжет “Дари волхвів” не “вкладається” в контекст 

цього іконостасного ряду з 6 ікон – там вже є ікона “Різдво Христове”. Тож, на 

наш погляд, образ “Дари волхвів” належав до іншого іконостасного ансамблю хо-

ча і був створений у лаврській майстерні у цей самий час – 1-й половині XVIII ст.  
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Конотоп Аліна  

Сумський обласний краєзнавчий музей 

 

ГРАВЮРИ З СЕРІЇ «VEDUTE DI ROMA» («ВИДИ РИМУ»),  

РОБОТИ ДЖОВАННІ БАТІСТА ПІРАНЕЗІ  

(з фондів Сумського обласного краєзнавчого музею) 

 

Постать Дж. Б. Піранезі (1720-1778 рр.) – одного з найвидатніших італій-

ських митців ХVІІІ ст., привертала увагу науковців різних напрямків, як його 

сучасників так і нащадків, оскільки він був талановитим художником-графіком, 

майстром архітектурних пейзажів, крім того працював як археолог та архітек-

тор. За життя йому вдалося створити понад 1,5 тис. робіт. Нині відтиски гравюр 

майстра є складовою фондових колекцій провідних музеїв світу (Музей сера 

Джона Соуна (Лондон) [1], Державний Ермітаж (Санкт-Петербург) [2].  

Нажаль, існує думка, що графіка Дж. Б. Піранезі в Україні є лише у Києві 

(Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків) [3] та Львові 

(Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького (у 2018 р. були 

представлені на виставці) [4]. У фондовому зібранні Сумського обласного крає-

знавчого музею зберігається 96 гравюр митця (у 2015 р. були представлені на 

виставці) [5].  

Європейську славу Дж. Б. Піранезі принесла серія гравюр «Vedute di Roma» 

(«Види Риму»), що відразу стала популярною, перевидавалася, як за життя автора, 
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так і після його смерті. Саме відтиски гравюр цієї серії і зберігаються у фондах 

краєзнавчого музею. Вважаємо за необхідне ввести їх у науковий обіг.  

Майже все життя художника проходить у Римі (переїхав до міста 1740 р. 

в якості художника-графіка у складі посольської делегації венеціанського дожа 

(титул і посада виборного голови) Марко Фоскаріні), де він з захопленням ви-

вчав давню архітектуру та навчався мистецтву гравюри по металу. У 1743 р. 

опублікував серію гравюр під назвою «Перша частина архітектурних ескізів та 

перспектив, придуманих і награвірованих Джованні Батістом Піранезі, венеціа-

нським архітектором», до якої увійшли роботи із зображенням креслень та ма-

люнків будівель, що не могли бути реально побудовані у ХVІІІ ст., тому з ім’ям 

Дж. Б. Піранезі пов’язане поняття «паперова архітектура» (галузь архітектурної 

творчості, заснована на проектуванні умовних споруд). Такі «фантастичні архі-

тектурні конструкції» знайшли своє місце і в серії «Види Риму».  

Гравюри створені у популярному для ХVІІІ ст. жанрі європейського жи-

вопису – ведута (з італійської «veduta» – вид, вигляд) – це детальне зображення 

міського архітектурного пейзажу. Художник яскраво відтворив моменти, коли 

на місці історичних будівель сучасне йому населення займалося буденними 

справами. Вражає увага митця до окремих деталей декору, дрібних речей, що 

знаходяться поряд з головним об’єктом чи на задньому плані ведути. Кожна з 

робіт підписана автором, який вказує не лише її назву, а й подає докладні пояс-

нення до зображення.  

Як результат – Дж. Б. Піранезі було створено 137 ведут, пов’язаних з Ри-

мом. За життя автора відтиски з дошок продавалися окремими аркушами. У по-

вному вигляді гравюри були опубліковані після смерті митця його сином – 

Франческо Піранезі (1756-1810), який додав до серії дві роботи. Після 1799 р. 

він переїхав до Парижу, де у власній граверній лавці робив відтиски і продавав 

альбоми з роботами батька.  

Гравюри з серії «Види Риму», що зберігаються у Сумському краєзнавчо-

му музеї, були видрукувані на початку ХІХ ст. (до 1810 р., оскільки після смерті 

Франческо Піранезі дошки з гравюрами були викуплені французькою фірмою 

«Firmin-Didot», а у 1839 р. – повернуті до Риму) в Парижі: про це свідчить ети-

кетка, наклеєна на форзацах альбомів з написом французькою мовою, що підт-

верджує друк гравюр у калькографії нащадків Дж. Б. Піранезі та повідомляє 

адресу її розташування в місті. До музею альбоми надійшли у 1948 р. про що 

свідчить облікова документація (книга надходжень до музею та книга обліку 

предметів з інвентарної групи).  
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З 137 гравюр, що входили до серії «Види Риму», у фондах зберігається – 96. 

Вони вміщені у два альбоми розміром 84х58 см., з цупкою обкладинкою синьо-

зеленого кольору. Окремі аркуші з гравюрами в музейних альбомах втрачені.  

Перший альбом (серед загального переліку робіт Дж. Б. Піранезі – том 

16) налічував 71 роботу з підписом «Press l'autore a Strada Felice nel Palazzo 

Tomati vicino alla Trinità de monti» («Відтиски автора зроблені на шляху до щас-

ливого палацу Томаті поруч з Троїце-де-гори»). В альбомі з фондової збірки 

представлено 56 гравюр. Втрачено 15 аркушів [6]. Другий альбом (том 17) на-

лічував 69 робіт. В альбомі – представлено 40, втрачено 29 аркушів [7].  

Перші аркуші – титульні – з зображенням окремих архітектурних елемен-

тів, скульптур, руїн будинків, образів, придуманих самим гравером. На титулі 

першого альбому зображено плиту з написом: «Vedute di Roma disegnate ed 

incise da Giambattista Piranesi architetto Veneziano» («Види Риму, розробка і гра-

вірування Джованні Баттіста Пиранезі венеціанського архітектора»), а на 2-4 

аркушах – карта з текстом, що дає основні знання про творить Дж. Б. Піранезі, 

епоху коли працював гравер, зображене ним місто [8].  

Серед збережених в альбомах відтисків гравюр роботи, на яких представ-

лено знамениті архітектурні пам’ятки Риму, зокрема, екстер’єри та інтер’єри 

храмів Св. Петра, Св. Павла, Св. Іоанна Латеранського (ще дві гравюри з зо-

браженням храму в альбомі втрачено), Св. Марії-Маджоре, Св. Хреста в Єруса-

лимі, Св. Лаврентія, Св. Себастьяна, Пантеону, Юпітера Громовержця [9].  

У творчості художника і, насамперед, даній серії гравюр, окремо просте-

жується тема зображення великих будівель та прилеглих до них територій, зок-

рема, палаців родин Фарнезе та Барберіні, кардинала Алессандро Альбані, 

Вілли Джулія, залишків вілли мецената та водоспаду в Тіволі [10].  

Монументальне мистецтво Риму теж побачило своє відображення у твор-

чості Дж. Б. Піранезі. В альбомах вміщено гравюри з зображенням Єгипетського 

обеліску, колон Траяна та Антоніна, арок Септімія Севера та Тита, Колізею [11]. 

Серія налічувала ряд гравюр на яких були зображені площі міста, пагорби, 

мости, дороги та морські порти. Зокрема, площі Св. Петра, Пополо, Ротонда, Навона, 

порт Ріпетта, міст Св. Ангела, стародавній торгівельний шлях – Соляну дорогу [12]. 

Дж. Б. Піранезі один з найбільш знаменитих художників, який став попу-

лярним працюючи лише над графікою. Його роботи в прямому сенсі слова за-

полонили світ. У ХVІІІ – ХІХ ст. вони служили зразком оздоблення порцеляни, 

що виготовлялася провідними європейськими майстернями. Гравюра з зобра-

женням арки Септімія Севера була використана швейцарським мовознавцем 

Якобом Вакернагелем (1853-1938) для створення власного екслібрису. У 2013 р. в 
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Чехії було випущено серію поштових марок, за тематикою «Живопис, мистецтво 

та архітектура», одна з яких містила зображення гравюри Дж. Б. Піранезі. Харків-

ський національний університет імені В.Н. Каразіна використав зображення робіт 

художника при оформленні власного «Вісника» (випуск 45, 2012 р.). Така популя-

рність Дж. Б. Піранезі ще раз підкреслює важливість проведення подальших нау-

кових досліджень, вивчення і популяризації його творчості в Україні.  

 

Список використаної літератури 
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Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wik  

2. Ермітаж, друкована графіка : [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопе-

дія. – Режим доступу : https://www.wikiwand.com  
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6. Сумський обласний краєзнавчий музей (далі СОКМ). – КН 1913. – ДВ 9049.  

7. СОКМ. – КН 1912. – ДВ 9057. 

8. СОКМ. – КН 1913. – ДВ 9049/1, ДВ 9049/2, ДВ 9049/3. 

9. СОКМ. – КН 1913. – ДВ 9049/4, ДВ 9049/7-11, ДВ 9049/13-20; КН 1912. – ДВ 

9057/2-5, ДВ 9057/9. 

10. СОКМ. – КН 1913. – ДВ 9049/31, ДВ 9049/36, ДВ 9049/38-39; КН 1912. – ДВ 

9057/31-33.  

11. СОКМ. – КН 1913. – ДВ 9049/12, ДВ 9049/28-29; КН 1912. – ДВ 9057/11, ДВ 

9057/15-16, ДВ 9057/19-20.  

12. СОКМ. – КН 1913. – ДВ 9049/4-6, ДВ 9049/22, ДВ 9049/25-26, ДВ 9049/40, ДВ 

9049/42, ДВ 9049/45. 

 

Костюк Степан, 

директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ:  

ТРАДИЦІЇ РЕСТАВРАЦІЇ 

 

«Найпродуктивнішими» щодо реставраційної діяльності Тернопільського 

обласного краєзнавчого музею постали 1980-ті – 2000-ні роки. Зокрема: 1983 

рік – 2 предмети, 1990 рік – 7, 1991 рік – 10, 1992 рік – 4, 1993 рік – 9, 1994 рік – 

17, 1995 рік – 3, 1996 рік – 1, 2001 рік – 1, 2002 рік – 2. Предметно статистикою 

зафіксовано: картини – 21, ікони – 16, скульптури – 4, портрети – 15.  

«Перевагу» було надано колекції малярства Кудринецького замку (Бор-

щівський район Тернопільщини – С. К.) [1, 64 – 68]. 

https://uk.wikipedia.org/wik
https://www.wikiwand.com/
https://uk.wikipedia.org/
http://lvivgallery.org.ua/
http://museum.sumy.ua/
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Надання фахівцям установи права проведення державної експертизи ку-

льтурних цінностей (предмети археології, філателії, холодна та вогнепальна 

зброя, природничі пам'ятки) [2] спонукало простежити реставрацію артефактів 

власної фондової збірки.  

Подаємо вибірковий «список»:  

1993. 

1. Автор невідомий. Чоловічий портрет, ХІХ ст., полотно, олія, 47,5х56,5 

см; ТКМЖ – 336; 1993; реставратор В. Український (Київ).* 

2. Автор невідомий. Портрет Теклі із Замойських, друга половина ХІХ 

ст., полотно, грунт, олія, 80х61,5 см; ТКМЖ – 341; 1993; реставратор С. Глущук 

(Київ). 

3. Автор невідомий. Чоловічий портрет в овалі, ХІХ ст., полотно, олія, 

80х64 см; ТКМЖ – 342; 1993; реставратор В. Магінський (Львів). 

4. Автор невідомий. Гелена, дочка Фоми Палеолога, брата Костянтина 

Палеолога імператора, ХІХ ст., полотно, олія, 94х75 см; ТКМЖ – 343; 1993; ре-

ставратор В. Магінський (Львів). 

5. Автор невідомий. Чоловічий портрет у військовому одязі, ХІХ ст., по-

лотно, олія, 80х62 см; ТКМЖ – 344; 1993; реставратор О. Магінська-Слободюк 

(Львів). 

6. Автор невідомий. Матільда, дочка Сигізмунда Франциско Пандольда 

Малатесто, ХІХ ст., полотно, олія, 94х75 см; ТКМЖ – 350; 1993; реставратор О. 

Магінська-Слободюк (Львів). 

7. Автор невідомий. Сімсон Ромуальд з баронів Борх, ХІХ ст., полотно, 

олія, 94х75 см; ТКМЖ – 351; 1993; реставратор В. Магінський (Львів). 

 8. Автор невідомий. Чоловічий портрет (портрет Станіслава Борха), ХІХ 

ст., полотно, олія, 94,1х75,2 см; ТКМЖ – 362; 1993; реставратор В. Український 

(Київ). 

9. Монограма. Йозеф Перль, 1822, полотно, олія, 85х72 см; ТКМЖ – 366; 

1993; реставратор В. Магінський (Львів). 

10. Автор невідомий. Юзеф-Вікентій Комес Голуховський, ХІХ ст., поло-

тно, олія, 66х50 см; ТКМЖ – 370; 1993; реставратор В. Магінський (Львів). 

11. Автор невідомий. Анжела із Йорданів Комес Голуховська, ХІХ ст., 

полотно, олія, 66х50 см; ТКМЖ – 371; 1993; реставратор В. Магінський (Львів). 

12. Автор невідомий. Сигизмунд ІІІ, ХVІІІ ст., полотно, олія, 54,5х44 см; 

ТКМЖ – 372; 1993; реставратор В. Магінський (Львів). 

13. Автор невідомий. Чоловічий портрет, кін. ХVІІІ – середина ХІХ ст., 

полотно, олія, 48,3х57,5 см; ТКМЖ – 373; 1993; реставратор Я. Глущук (Київ). 
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14. Автор невідомий. Ісус Христос Вседержитель, ХХ ст., дерево, олія, 

40,4х28,5х2,3 см; ТКМЖ – 1125; 1993; реставратор В. Магінський (Львів). 

1994.  

1. Автор невідомий. Аґенор Косма з Голуховських, ХІХ ст., полотно, олія, 

68х52,5; ТКМЖ – 333; 1994; художник-реставратор О. Магінська-Слободюк 

(Львів).  

1997.  

1. Автор невідомий. Чоловічий портрет, недатовано, полотно, олія, 

74,6х63 см; ТКМЖ – 330; 1997; реставратор Ю. Гриневич (Київ) [3]. 

2019. 

Продовжуючи традиції реставрації установи, Львівській філії Національ-

ного науково-дослідного реставраційного центру України передано «в роботу», 

зокрема:  

1. Картина «Розп’яття», ХVІІІ ст. (полотно, олія, висота – 110 см, шири-

на – 83 см). ТОКМ КН – 39753, Ж – 718. 

2.  Картина «Ісус і Богоматір (Воскресіння)», ХVІст.? (полотно, олія, ви-

сота – 90, ширина – 65 см). ТОКМ КН – 47786, Ж – 906. 

3.  Картина. Геслек С. «Коні на пасовищі» (назва умовна), кінець ХІХ ст. 

(полотно, олія, висота – 72 см, ширина – 117,5 см). ТОКМ КН –22979, Ж – 459 [4]. 

До законодавчих документів галузевих змін щодо музейної справи, ініці-

йованих Міністерством культури України, науковими співробітниками Терно-

пільського обласного краєзнавчого музею запропоновано: 

- охорона музеїв та скансенів; 

- придбання та реставрація артефактів матеріальної культури; 

- експедиції; 

- обмінні виставки фондових матеріалів; 

- видавнича діяльність. 

 

Список використаної літератури 

1. Костюк С. Портретна галерея Кудринецького замку //Літопис Борщівщини: Науко-

во-краєзнавчий збірник. – Випуск 7. – Борщів, 1995. 

2. Наказ Міністерства культури України № 267 від 31.03.2017 року «Про затверджен-

ня Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право 

проведення державної експертизи культурних цінностей». 

3. Паспорти реставрації пам’ятки історії та культури (рухомої). 

4. Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

________ 

* Тут і далі збережено мову супровідних документів. 
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Кохан Олена  

Національний музей історії України 

 

АСПЕКТИ АТРИБУЦІЇ ВИРОБІВ ПОРЦЕЛЯНОВОГО ЗАВОДУ  

АНДРІЯ МІКЛАШЕВСЬКОГО В КОЛЕКЦІЇ НМІУ 

 

Постановка проблеми. Оскільки в колекції Національного музею історії 

України (далі – НМІУ) художні вироби українських порцелянових мануфактур 

2-ї пол. XIX ст. займають прикметне місце, то їхня повна наукова атрибуція, а 

отже накопичення досвіду музейників для виконання мистецтвознавчої 

експертизи, є частиною сталого розвитку музею. Метою повідомлення є участь 

НМІУ в дискусії про додаткову атрибуцію виробів Волокитинської 

порцелянової мануфактури. Іншою метою є акцент на те, що нові результати 

атрибуції мають бути зафіксовані в фондово-обліковій та інформаційно-

довідковій документації НМІУ. Адже, не дивлячись на присутність знання про 

колекцію Волокитинської порцеляни НМІУ в науковому середовищі, в самому 

музейному каталозі інформація досі зберігається на Інвентарних картках, а не 

Науково-уніфікованих паспортах, відсутній Колекційний опис та фотофіксація 

(у тому числі сюжетна, клейм). Наприклад, не зафіксовані здобутки атрибуції на 

ключові пам’ятки, серед яких: чайний сервіз “Наполеон в Росії”, що є яскравим 

зразком імперської політики пам’яті в повсякденні; жовта декоративна ваза для 

підлоги з рельєфними ніжками та декором з пелюсток, квітів і макаронів; 

велике біле столове блюдо з кришкою, декороване кольоровими квітами та 

листям; вазочка для квітів, з однією збереженою ручкою, декорована смугами – 

меморіальна річ М. Грушевського; однин з кращих зразків продукції 

мануфактури – біла з золотими обідками вазочка для квітів, декорована листям 

та квітами (Див ширше: ІК на “Кераміка” – 287 – 291, 607, 658, 659, 680, 667, 

668, 671, 923, 1093, 1269, 2048, 2891). 

Предмет дослідження – вироби Волокитинської порцелянової 

мануфактури Андрія Міклашевського в колекції НМІУ. Це вивчення є 

поневоленням наукового проекту, що був започаткований колегами-

музейниками в форматі поодиноких публікацій та візуалізацій в каталогах. 

Предмет дослідження є гнучким. Волокитинска порцеляна є інтересом багатьох 

музеїв і в цілому рівень її дослідження свідчить про ступень атрибуції та 

експертизи пам’яток в державній частині музейного фонду України. Музеями-

експертами з Волокитинської порцеляни є Національний музей українського 

народного декоративного мистецтва (29.09-30.11.2011 р. там провели велику 
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міжмузейну виставку з 375 виробів та презентували дослідження однієї з 

ключових експерток порцеляни Елеонори Самецької), Лебединський міський 

художній музей ім. Б. К. Руднєва, Сумський художній музей ім. Н. Онацького, 

Національний музей “Київська картинна галерея” в Києві та Харківський художній 

музеї, Музей образотворчих мистецтв ім. О. Білого в Ілічовську [1, 2, 3, 7, 10].  

Виклад основного матеріалу. Ключовим кроком для накопичення 

достатньої інформації про досвід НМІУ в атрибуції та мистецтвознавчій 

експертизі пам’яток Волокитинської порцеляни, а це 50 музейних предметів 

фондової групи зберігання “Кераміка” з 3985 одиниць зберігання всього є 

аналіз публікацій та досліджень. Аналіз фондово-облікової документації та 

Інвентарних карток на музейні предмети, що дозволить визначити сприйняття 

музейників попередніх поколінь історичної, культурної, мистецької та 

матеріальної цінності порцеляни також на час. На тлі загального ознайомлення 

з публікаціями про Волокитинську мануфактуру, як інституцію свого 

історичного періоду, економічних відносин та мистецьких тенденцій [2, 8, 9, 

12], ключовими для нас є публікації самого НМІУ. Зазначимо, що О. Гулей 

посилається на три дослідження науковців Сумського художнього музею, що 

збільшує інтерес до цих джерел досвіду та методології [2].  

Започаткувала ґрунтовні дослідження про Волокитинську порцеляну в 

колекції НМІУ старша наукова співробітниця НМІУ Т. Лапуста [5]. Крім 

загальних фактів про історію заводу, авторка представила атрибуцію 11 

предметів (розп’яття, кашпо, статуетки, вази) та навела перелік клейм. Однак, в 

Т. Лапусти та інших публікаціях НМІУ [3], що мають більше розглядатись як 

візуалізація колекція, ніж цілісні дослідження, відсутня увага до аспектів 

атрибуції та експертизи пам’яток, наприклад, розпізнавання оригінальних 

виробів та їх аналогів та комплектів, розпорошених між колекціями або 

проблеми матеріальної оцінки музейних предметів. 

Значну роботу з колекцією провела художниця-реставратора відділу 

наукової реставрації пам’яток НМІУ та старша викладачка Національної 

академії образотворчого мистецтва Т. І. Ревенок. В 2018 р. вона підготувала 

дисертацію з використанням багатого та малодослідженого матеріалу 

Волокитинської та Києво-Межигірської мануфактур з колекції НМІУ [10]. 

Поточні результати дослідження відображені в статтях, наприклад, про 

відреставровану декоративну вазу “Ріг достатку” (К-1093) [11].  

У той же час, авторка публікації 4-х яскравих предметів (ваза “Рогу 

достатку”, чайний сервіз “Егоїст”, кашпо для квітів та ваза), вміщена в альбомі 

колекції НМІУ, завідувачка відділу декоративно-ужиткового мистецтва 
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О. Іванова визначила те, що культурна цінність Волокитинської порцеляни є 

високою, аналогічно іншим ключовим пам’яткам української порцеляни. В 

вступній статті до відповідного розділу названого альбому вона зазначила: 

“Цінна і різноманітна за складом колекція порцеляни та фаянсу репрезентує 

вироби українських, російських та західноєвропейських заводів. Це старовинна 

українська порцеляна та фаянс початку – середини ХІХ ст..: столовий і чайний 

посуд Корецького та Баранівського заводів, різноманітні вироби 

Волокитинської порцелянової фабрики … На поч. ХХ ст. починають надходити 

експонати і до художньо-промислового відділу, основу якого склали зразки з 

відомих керамічних підприємства України, насамперед Києво-Межигірської 

фаянсової фабрики, Корецького, Баранівського, Городницького і Волокитинського 

порцелянових заводів …” [3]. Також, окрім того, що в публікації подано 

візуалізацію музейних предметів, супровідна інформація до них (провенанс) є 

актуальним взірцем для подальшої каталогізації та додаткової атрибуції усіх 

музейних предметів.  

Аналогічною є публікація співробітників відділу Пізньосередньовічної, 

Ранньомодерної та Нової історії України Я. Затилюка та Ю. Осташевської, про 

успішний проект введення в музейну комунікацію пам’яток Києво-

Межигірської фаянсової мануфактури в 2018 р. дає більше обґрунтованих саме 

дослідниками НМІУ підстав говорити про історичну цінність Волокитинської 

порцеляни. Адже заснування порцелянового заводу у 1839 р. відставним 

військовослужбовцем та поміщиком Андрієм Міклашевським в його маєтку, 

мало аналогічні з Києво-Мижигірською мануфактурою фактори. Зокрема, 

наявність дешевої та організованої робочої сили – кріпаків та близькістю 

розташування сировини – покладів високоякісної каолінової глини [5]. За 

аналогією це підтверджує теза названих дослідників: “…знайти спосіб 

виробляти фаянс “англійського типу” і максимально знизити собівартість. 

Здавалось б, необхідні передумови для цього були, адже фабрику створили на 

місці основного виробничого ресурсу – саме тут у 1970-х рр. було відкрито 

поклади глини високої якості, а дрова необхідні для горнів, міг забезпечити 

довколишній ліс … Більше того, до фабрики від самого її заснування приписали 

селян з довколишніх сіл, тобто забезпечили робочою силою. Тож було все для 

надприбуткового виробництва …” [4]. 

Висновок та перспективи дослідження. Пропоноване повідомлення є, 

першою після тривалої перерви цілеспрямованою спробою поновити атрибуцію 

та мистецтвознавчу експертизи важливих в культурно-мистецькому та 

історичному контексті пам’яток – виробів Волокитинської порцелянової 
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мануфактури, однієї з найбільш відомих українських порцелянових фабрик  

2-ї пол. XIX ст. І хоча охарактеризована колекція в зібранні НМІУ є невеликою, 

однак за змістом, умовами побутування та надходження, вона унікальна. 

Змістовною є дискусія про повноцінну атрибуцію та мистецтвознавчу 

експертизу пам’яток та фіксацію їх результатів у межах сталого музейного 

наукового проекту. Це дозволить системно ввести в науковий обіг та музейну 

комунікацію важливу частку матеріальної культурної спадщини України.  
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АТРИБУЦІЯ ТВОРІВ СЕВРСЬКОЇ ПОРЦЕЛЯНИ.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СЕРВІЗУ «ІЗ ЗЕЛЕНИМИ СТРІЧКАМИ»  

З КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ХАНЕНКІВ  

 

Важливою частиною колекції декоративного мистецтва Музею Ханенків 

є твори з порцеляни. У фондах зберігається посуд та пластика, що були виготов-

лені на кращих виробництвах Європи. Фарфор Севрської королівської мануфак-

тури входить в трійку лідерів за кількістю, якістю та різноманітністю.  

В цій статті розглянемо методи атрибуції севрської порцеляни. Перше, що 

цікавить дослідника після встановлення типу предмету, це марка. З 1753 року на 

виробах Королівської мануфактури з’явились дві перехрещені літери LL [1, 9]. 

Однак, марка на денці предмету вказує не тільки на його приналежність до відо-

мого виробництва, а й допомагає датувати річ. В цьому допомагає аналіз напи-

сання марки та читання літер біля неї. Різноманітні позначки поряд із маркою 

можуть вказати на ім’я художника чи позолотника. Окрім розшифрування такої 

порцелянової «грамоти», слід проаналізувати характер нанесення фарб і золоти.  

В колекції музею зберігаються два відерця та дві чашки з характерним 

декором: зеленими хвилястими стрічками та гірляндами дрібних квіток по бі-

лому фону. В інвентарній книзі Музею відерця записані як «кашпо». Аналіз 

аналогій та типового складу десертних сервізів Севрської мануфактури дає мо-

жливість зробити висновок, що такої форми відерця з ручками-мушлями вико-

ристовували для охолодження пляшки. Його заповнювали подрібненим льодом, 

аби напої лишалися холодними впродовж усього бенкету. В документації виро-

бництва ця форма має назву Seau à bouteille (відро для пляшки) [1, 218]. Так са-

мо спираючись на знання типових форм посуду севрських десертних сервізів, 

можна встановити призначення маленьких чашок на низькій ніжці у вигляді 

дзвіночка з фігурною ручкою. Їх використовували для м’якого морозива (Tasse 

à glace – з фр. чашка для морозива). Вважається, що така форма посуду увійшла 

в моду завдяки маркізі де Помпадур. У 1754 році вона придбала маленьку севр-

ську тацю з чотирма чашками для морозива [2, 154]. 

На денцях відерець є марки, нанесені синім кольором від руки: перехре-

щені літери LL, в середині яких – F. Літера вписана в марку означає рік випуску 

предмету. За хронологією севрських марок «F» припадає на 1758 рік [3, 141]. 
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Відомі випадки, коли літеру року ставили поряд із маркою, або не ставили мар-

кування взагалі, якщо не вистачало місця. Наприклад, чашка для морозива з ко-

лекції Музею має маленьку марку всередині, яку важко прочитати, а парна до 

неї – взагалі без позначки. Окрім того, на цих творах є інші відмітки, що вказу-

ють на ім’я художника. На відерцях біля марки промальовано синім кольором 

гілку із трьома листками. Робота зі списками відомих майстрів Севрської ману-

фактури дала можливість встановити автора розпису цих предметів: Жан-Рене 

Дюбуа (Jean-Rene Dubois) [3, 152]. Він працював на виробництві як художник кві-

тів з 1756 року, у 1759 році припинив роботу [3, 73]. На денці чашки для морозива 

також є характерний знак, що належить Венсану Тайандьє (Vincent Taillandier) [3, 

153]. Він входив до штату художників з 1753 року [3, 130]. 

Твори з аналогічним декором та маркуванням (з датами 1757 – 1758 рр.) 

зберігаються в таких музеях Європи: сервіз у колекції Музею історії мистецтв у 

палаці Говбург (Відень, Австрія) [4], тарілки – у зібранні Лувра (Париж, Фран-

ція) [5], а також в Музеї декоративного мистецтва (Париж, Франція) [6], блюд-

ця на ніжці – в Королівському палаці (Стокгольм, Швеція) та в Музеї 

Фіцвільяма (Кембридж, Велика Британія) [7]. Всі ці предмети належали до сер-

візу, що експонується в палаці Говбург.  

Великий сервіз із обідньою та десертною частинами, декорований переп-

летеними зеленими стрічками та квітковими гірляндами, був занесений до ре-

єстру продажів Севрської мануфактури у грудні 1758 року. Це був дарунок 

австрійській імператриці Марії-Терезії від французького короля Людовіка XV, 

який мав сприяти зближенню між країнами. Це замовлення вважається одним із 

найдорожчих посольських дарунків XVIII століття. [8, 84] 

Отже, встановивши тип предмету, проаналізувавши характер розпису та мар-

ки, та ознайомившись з доступними аналогіями, можна зробити висновок, що чоти-

ри предмети з колекції музею належать до відомого сервізу з зеленими стрічками. 
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АТРИБУЦІЯ СТАРОДРУКІВ ТА АНТИКВАРНИХ КНИЖОК  

В КНИГОЗБІРНІ НМІУ: ДОСЛІДЖЕННЯ 2017-2019 РР.  

 

Постановка проблеми. Друковане видання, що за фактом свого виник-

нення та в процесі побутування набуває (не)формального статусу культурної 

цінності в збірці бібліотечної, архівної або музейної інституції, є значною та-

кою цінністю через свою фізичну (папір, чорнило, оздоблення) та змістовну 

вразливість під час ідеологічної боротьби. Таким чином, наукова атрибуція та 

експертиза друкованих видань, а саме, стародруків та антикварних книжок в 

книгозбірні Національного музею історії України (далі – НМІУ), які були фра-

гментами історичних бібліотек, є окремими пам’ятками книгодрукування або 

інтелектуальної діяльності, актуальною.  

Предмет дослідження: стародруки (друковані) та антикварні видання 

XIX – 1-ї трет. ХХ ст. з маргіналіями та книжковими знаками (екслібрисами) в 

книгозбірні НМІУ. Метою дослідження є участь в дискусії про: 

- наукову атрибуцію та експертизу стародруків та антикварних видань з 

маргінальними написами та екслібрисами, що підвищує їх індивідуальну уніка-

льність, що належать НМІУ як складові бібліотеки, але за своїм статусом вхо-

дять до державної частини музейного фонду України; 

- актуалізацію досліджень, що підтвердять історичну та культурну цін-

ність частини бібліотечного зібрання НМІУ, актуальність її прийняття (переве-

дення) на постійне державне зберігання та потребу формалізації процесу 

атрибуції, що вже проводиться: складання науково-уніфікованих паспортів (да-

лі – НУП), колекційних описів, вивчення провенансу до подання інформації 

Фондово-закупівельній комісії; 

- поглиблення спеціальних знань музейників НМІУ стосовно методів ат-

рибуції та оцінки культурних цінностей та актуальність залучення запрошених 

фахівців до впорядкування цінної частки книгозбірні; 

- поширення музейного досвіду проведення наукової атрибуції та оцінки 

стародруків та антикварних видань як культурних цінностей. 

Історіографія дослідження складається з двох блоків, в перший з яких 

входять публікації, які стосуються спеціальної історичної дисципліни – маргі-

налістики та окремої сфері наукових знань, що формує уявлення про екслібрис 
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як явище. Другий і ключовий для нас блок публікацій – тематичний. За останні 

роки його почали формувати науковці НМІУ про предмет дослідження в кон-

тексті бібліографії, нумізматики, полоністики, славістики, україніки, франкістики 

та юдаїки: Арістов В., Дідора Л., Бойко-Гагарін А., Кошова Н., Куцаєва Т. [1-9]. 

Основна теза. Уваги потребує те, що книгозбірня НМІУ зберігає значну 

кількість книжок, які в межах науково-фондової діяльності – комплектування 

музейних зібрань, мають розглядатись саме як предмети музейного значення та, 

потенційно, культурні цінності. Нажаль, досі книгозбірня НМІУ, на відміну від 

музейної колекції, не відома як джерело багатогранних знань та музейних пре-

зентацій в сфері історії книгодрукування. Пояснення цьому полягає в кількох 

аспектах. Головним є те, що відповідно до законодавства як історично, так і нині – 

фонд книгозбірні будь-якого музею не є об’єднанням музейних предметів, як це 

йдеться про фондозбірню. В результаті, під час надходження книжок окрім біб-

ліографічного опису, їх атрибуція та будь-яка експертиза не проводиться. Інфор-

мація про колишніх власників та інституції, що передавали книжки не фіксується 

та все, що стосується атрибуції, втрачається. Різноманітна за змістом збірка [ми 

свідомо не говоримо «колекція» через відсутність комплексного знання], старод-

руків та антикварних книжок, у тому числі, з маргіналіями та екслібрисами, яку 

накопичили за майже 120 років, залишався в книгозбірні НМІУ майже не дослі-

дженим. Більшість інформації, що важлива для провенансу пам’яток втратили і 

атрибуція книг можлива виключно на основі їхнього змісту, екслібрисів і маргі-

налій. Встановлення року їх надходження можливе частково за інвентарними 

книгами книгозбірні. В результаті досі ми не можемо формально застосовувати 

до стародруків та антикварних книжок в книгозбірні НМІУ важливі поняття 

законодавства: рідкісні, цінні видання та, власне, культурні цінності. 

Ключовими критеріями, які викликали наше зацікавлення в заявленій те-

мі, сприяли орієнтації в суті проблеми та можливих методиках роботи, за ана-

логією з міждержавним стандартом про книжкові пам’ятки [10], стали: 

- хронологічний: ми розпочали атрибуцію за критеріями НУП книжок 

ХІХ ст., що були відібрані під час звірення пров. бібліотекарем Л. Дідорою, та 

виявили серед них 30 стародруків. Їх видали в період 1800-1830 рр. польською, 

російською та французькою мовами [статистика: 1800, 1803, 1808, 1810, 1815, 

1818, 1920, 1821, 1822, 1823, 1825, 1827, 1828, 1829 та 1830 рр. – по одній од.; 

1806, 1819 і 1824 рр. – по 2 од.; 1816 р. – 3 од.; 1817 р. – 4 од. Дві книги без року 

видання, обкладинки втрачені; за порівняннями це 1820 і 1829 рр.]. Самий ран-

ній стародрук це – перевидання «Пешеходца Василия Григоровича-Барского-

Плаки-Албова, уроженца Киевского, монаха Антиохийского, путешествие к 
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святым местам в Европе, Азии и Африке находящимся, предпринятым в 1723 и 

оконченное в 1735 году им самим писанное» (Ч. 1., СПб: Імператорська Акаде-

мія наук, 1800, 796 с., з чисельними маргіналіями); 

- соціально-ціннісний, з точки зору ролі власників книжок в історії та 

культурі, наприклад, Ф. Вовка, Митрополита Флавіана, Д. Щербаківського, 

М. Біляшівського або П. Потоцького (аналіз екслібрисів); 

- кількісний, з точки зору колекційності пам’яток як фрагментів історич-

ної приватної, міської, академічної, музейної або іншої бібліотеки, приналеж-

ність до якої підтверджують екслібриси, наприклад, польські [5].  

Висновки та перспективи. Узагальнимо, що розпочата в 2017 р. наукова 

атрибуція стародруків та антикварних видань в книгозбірні НМІУ, а також сут-

тєві результати двох років роботи, продемонстрували їх значний потенціал та 

перспективність. У той же час, повноцінна атрибуція предмету дослідження 

нині є більше амбіційним науковим інтересом, ніж цілісним проектом, що ство-

рить умови для державної експертизи. Адже серед викликів формалізації запо-

чаткованої роботи є відсутність сталості досліджень та відсутність участі в 

програмах збереження музейних, архівних та бібліотечних фондів; кадрові, те-

хнічні та логістичні особливості процесу роботи; відчутна потреба поглиблення 

знань музейників до рівня сертифікованих експертів, які володіють необхідни-

ми методиками, а не тільки їхня неформальна освіта через самоосвіту; обмеже-

на можливість поширення досвіду проведеної атрибуції та отримання 

консультативної допомоги в колі вмотивованих музейників з інших інституцій, 

бібліотек та архівів у форматі міжінституційного семінару.  

В цілому, охарактеризовані та інші друковані пам’ятки в книгозбірні 

НМІУ мають високу перспективу стати цінними надбаннями Державного ре-

єстру національного культурного надбання. 
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Максимов Cтепан, кандидат фізико-математичних наук, 

Президент Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Вартісна оцінка культурних цінностей необхідна при їх переміщенні че-

рез митний кордон, при придбанні державними музеями, при їх відчуженні з 

нотаріальним посвідченням угод, в тому числі при успадкуванні, чи даруванні, 

коли культурні цінності є предметом договорів успадкування, чи дарування при 

їх страхуванні та в інших випадках за бажанням власника культурних цінностей.  

В зв’язку з цим виникає питання, які фахівці можуть проводити вартісну 

оцінку культурних цінностей і визначати відповідну вартість і хто, який орган, 

регулює діяльність таких фахівців. 

В Україні стосовно вартісної оцінки культурних цінностей склалась ситу-

ація, що є три регулятори такої оцінки. 

Міністерство культури (тепер Міністерство культури молоді та спорту) 

регулює вартісну оцінку культурних цінностей згідно з Законами України «Про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та «Про музеї та му-

зейну справу». 

http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:sekcija-1-knyzhkovi-kolekciji-jak-istorychno-kulturnyj-fenomen-istorija-knygovydannja&catid=1:latest-news&Itemid=1
http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:sekcija-1-knyzhkovi-kolekciji-jak-istorychno-kulturnyj-fenomen-istorija-knygovydannja&catid=1:latest-news&Itemid=1
https://dt.ua/CULTURE/derzhavniy_reestr_knizhkovih_pamyatok_ukrayini__son_trivalistyu_visim_rokiv.html
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Відповідно до статті 8 Закону України «Про вивезення, ввезення та повер-

нення культурних цінностей» спеціально уповноваженим державним органом 

контролю за переміщенням культурних цінностей через кордон є Державна 

служба контролю. Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті 

після тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов’язковій дер-

жавній експертизі. Державна служба контролю на підставі висновку державної 

експертизи приймає рішення про можливість або неможливість вивезення куль-

турних цінностей. При проведенні державної експертизи мистецтвознавець-

експерт в експертному висновку, крім інших питань перерахованих в п.8 По-

рядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого 

постановою КМУ від 26 серпня 2003р. № 1343, повинен зазначити оціночну ва-

ртість об’єкта культурної цінності. Міністерство культури своїм Наказом від 

15.11.2002 № 647 затвердило Перелік державних установ, закладів культури, 

яким надано право проведення державної експертизи культурних цінностей. 

На виконання статті 23 Закону України «Про музеї та музейну справу» 

Наказом Міністерства культури від 13.07.1998 № 325 була затверджена Інстру-

кція про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам’яток Музей-

ного фонду України. Згідно з цією Інструкцією Музейні предмети підлягають 

оцінці та страхуванню. Оцінки таких предметів здійснюється фондово-

закупівельними комісіями музеїв із залученням профільних експертів-фахівців. 

Другим регулятором оцінки культурних цінностей є Фонд державного 

майна України. 

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про-

фесійну оціночну діяльність в Україні». Фонд державного майна України разом 

з акредитованими навчальними закладами готує оцінювачів за спеціалізацією 

1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність», в межах на-

пряму «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Фахівці за цією спеціалізацією 

мають право і можуть проводити незалежну оцінку культурних цінностей. Така 

оцінка має місце при визначенні ринкової вартості культурних цінностей для 

галерей, аукціонів, справедливої вартості при оцінці активів за вимогами Між-

народних Стандартів Фінансової Звітності внесені в статутний капітал, тощо… 

Третім регулятором оцінки культурних цінностей є Міністерство юстиції, 

яке до загального переліку судових експертиз ввело напрям «Мистецтвознавча 

експертиза (кваліфікація 15.1 Мистецтвознавчі дослідження). 

До переліку питань, які розглядаються в межах цієї кваліфікації відно-

сяться дослідження:  
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 твори скульптури, живопису, монети, ювелірні вироби, предмети деко-

ративно-прикладного мистецтва; 

 друковані художні твори, журнали, тощо...; 

 предмети релігійного культу; 

Експертів з цієї кваліфікації готують Науково-дослідні інститути судових 

експертиз Міністерства юстиції. 

Слід також сказати, що експертів за кваліфікацією 15.1 Мистецтвознавчі 

дослідження готують також і криміналістичні центри Міністерства внутрішніх 

справ України. 

Таким чином, Міністерство внутрішніх справ України можна вважати че-

твертим регулятором в сфері оцінки культурних цінностей. 

 

Мацело Анастасія,  

завідувач наукового відділу європейського мистецтва  

 Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

 

ДО АТРИБУЦІЇ ДВОХ СКУЛЬПТУР  

З КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ХАНЕНКІВ 

  

 Музей Ханенків зберігає близько двадцяти п’яти тисяч творів мистецтва. 

Основний фонд скульптури на 2019 рік складає 121 експонат. Це твори 14 – по-

чатку 20 століть, різноманітні за матеріалами: бронза, мармур, дерево, гіпс, те-

ракота, пісковик, алебастр та шпіатр. Серед них – безперечні шедеври, видатні 

імена та унікальні пам’ятки світового рівня: «Алегорія Миру» Антоніо Канови, 

«Галатея» Ніколаса Кордьє, «Офелія» Сари Бернар, портрети Вольтера, прекрасні 

зразки дерев’яної поліхромної скульптури доби пізнього Середньовіччя. Більша та 

найцінніша частина колекції походить зі збірки фундаторів Музею, Богдана та 

Варвари Ханенків. Ряд творів надійшов протягом 20 та початку 21 століття: з 

інших музеїв, від приватних персон та державних установ. Останні надходження 

відбулися у 2011 році. Скульптура в Музеї представлена у постійній експозиції, 

бере участь у тематичних виставках, а також є об’єктом досліджень.  

Герої цієї статті – статуя «Флора» (Інв. № 30 СК МХ, теракота, 

104х39,5х44 см) та бюст Марії-Антуанетти (Інв. № 11 СК МХ, мармур, 

40,5х24х16 см).  

Статуя Флори, античної богині весни, рослин та квітів, походить із коле-

кції Богдана та Варвари Ханенків. Авторство пам’ятки донедавна було невста-

новлене. У інвентарних книгах музею («старій» та чинній) її зазначають як твір 
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невідомого французького скульптора відповідно 18 та 17 століття. Із такою са-

мо атрибуцією «Флора» згадана в описі Музею Ханенків 1921 року [1, 102] та 

опублікована у науковому каталозі Музею 1961 року [2, 162].  

Шлях до встановлення авторства «Флори» розпочався із пошуку її анало-

гії. Така була виявлена у Державному Ермітажі (Санкт-Петербург, РФ): одной-

менна мармурова статуя, яка експонується у ніші Павільйонного залу. Ім’я 

автора ермітажної скульптури залишалося нез’ясованим до початку 21 століття. 

Нещодавно на її постаменті було виявлено підпис «C • ALBACINI • F» (з лат. 

«Carlo Albacini fecit») [3, 243 – 244], тобто «виконав Карло Альбачіні». Запро-

поноване датування ермітажної скульптури – друга половина 1760-х років. 

«Флора» з Музею Ханенків нижча за ермітажну статую на 15 см, але в іншому 

повністю збігається з нею, тобто обидві скульптури є повністю аналогічними. 

Така подібність дає підстави вважати, що автором музейної «Флори» також є 

Карло Альбачіні. Який же зв’язок між нею та статуєю з колекції Ермітажу? 

Відповідь на це питання – у технології роботи скульпторів.  

Робота над твором з каменю чи металу зазвичай розпочинається із вико-

нання його моделі (італійською – «бозетто») з гіпсу або глини. Модель нерідко 

є меншою за майбутню статую. Часто майстер виконує «бозетто» власноруч, а 

різьбярем або ливарником може бути зовсім інша людина. Майстер може на-

глядати за процесом відтворення, «доводити» твір до завершеності. Втім, саме 

«бозетто», подібно до ескізів у живописі, демонструють виключно авторську 

«руку» і через це високо ціновані науковцями. Підпис автора на «бозетто» 

зазвичай не ставлять, натомість його можуть нанести на готову статую. Тож 

ханенківська «Флора», найімовірніше, являє собою авторське «бозетто» до 

ермітажної, й також була створена у 1760-х роках.  

Карло Альбачіні (1734 – 1813) – один із найвідоміших римських скульп-

торів 18 століття [4]. Він був учнем Бартоломео Кавачеппі (1717 – 1799), славе-

тного реставратора 18 століття [16]. Cлідом за учителем, Альбачіні також 

займався реставрацією скульптур, зокрема з вілли Фарнезе неподалік від Рима 

[5]. Вважається, що прототипом для його «Флори» стала знаменита колосальна 

статуя – так звана Флора Фарнезе (Національний археологічний музей Неаполя).  

Наступний крок дослідження – провенанс. Вважається, що ханенківську 

«Флору» було придбано у Римі в антиквара Сімонетті [6]. До цього скульптура 

була у зібранні Торлоні [17] в Римі [7] а також, за свідченням антиквара, нале-

жала скульптору Антоніо Канові [8, 16]. Дослідження історії побутування твору 

чекає на подальші відкриття.  
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Стан збереження ханенківської «Флори» не дозволяє експонувати цю 

скульптуру: вона розколота на дві частини і потребує ґрунтовної комплексної 

реставрації та консервації.  

Мармуровий бюст Марії-Антуанетти (1755 – 1793) надійшов до Музею у 

1945 році від приватного власника як твір Луї-Сімона Буазо і так само був опуб-

лікований у музейному науковому каталозі 1961 року [9, 157]. Під час підготовки 

виставки «Свобода vs Імперія» (Музей Ханенків, 2018) було переглянуто тради-

ційну атрибуцію. Також було віднайдено можливий прототип та запропоновано 

імовірне датування пам’ятки. Дослідження теж почалось із пошуку аналогії. 

Іконографій, тобто варіантів зображення, Марії-Антуанетти існує чимало. 

Музейна скульптура представляє королеву вбраною в сукню вільного силуету. 

Такий тип відомий як «Марія-Антуанетта Венгмюллера» [10], і його походження 

пов’язане зі славетною Севрською Королівською порцеляновою мануфактурою. 

За легендою, творцем оригінального скульптурного портрету був тамтешній 

майстер на прізвище Венгмюллер, який працював на фабриці у 1786 – 1789 рр. 

Насправді ж, автором оригіналу [11] є Луї-Симон Буазо (1743 – 1809), директор 

скульптурної майстерні Севрської мануфактури з 1773 року [12], наступник 

знаменитого Етьєна-Моріса Фальконе (1716 – 1791). Близько 1781 року Буазо, 

на замовлення Департаменту Закордонних Справ, виконав 95-сантиметровий 

мармуровий бюст королеви, що тоді очікувала на народження сина – Дофіна 

Франції. Цей портрет був експонований у паризькому Салоні 1781 року [13, 46] 

і ще за життя скульптора отримав велику популярність. Тому Севрська мануфа-

ктура виготовляла його репліки (зменшені або дещо видозмінені повторення) з 

бісквіту, тобто неглазурованої порцеляни [14].  

Одним із найвідоміших повторень є бісквіт із колекції Музею Вікторії та 

Альберта [15]. Саме він – найближча аналогія до портрету Марії-Антуанетти з 

Музею Ханенків. Зображення королеви має таку саму іконографію, і майже збі-

гаються розміри обох пам’яток. Втім, докладне візуальне порівняння скульптур 

виявило, що вони дуже відрізняються за якістю. У нашого мармурового бюсту, 

порівняно із порцеляновим виробом, риси обличчя та деталі вбрання й зачіски 

пророблені узагальнено, навіть грубувато, тобто рівень її виконання не надто 

високий. Отже, музейний бюст Марії-Антуанетти – не авторський твір Буазо. 

Імовірно, він є однією з численних реплік, виконаних за порцеляновим оригіна-

лом у 19 столітті. У той час образ страченої королеви набув романтичного оре-

олу, і подібні повторення відтворювали для колекціонерів по всій Європі у 

різних матеріалах. Тож музейний портрет Марії-Антуанетти коректно атрибу-

тувати як виконаний за моделлю Буазо. 



94 
 

Таким чином, методи атрибуції для скульптури в цілому такі само, як і 

для будь-яких інших творів мистецтва. Це стилістичний аналіз аналогій, автор-

ського «почерку», підпису (за його наявності) або інших написів, техніко-

технологічне дослідження, вивчення провенансу. Втім, важливо пам’ятати, що 

майже всі види скульптури, окрім дерев’яної, дозволяють тиражування виробів. 

Тобто ці твори можуть бути безліч разів повторені у різних матеріалах – як за 

участю автора, так і без, й навіть через багато років після нього. І підпис із 

ім’ям далеко не завжди є показником того, що скульптуру виконано саме зазна-

ченим майстром. Візуальна схожість також має бути докладно проаналізована, 

щоб встановити ступінь подібності манери. Тому в кожному окремому випадку 

потрібно підходити до питання індивідуально. 
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АТРИБУЦІЯ ТВОРІВ КАРЛА АРЕНДА  

ТА УТОЧНЕННЯ БІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ ХУДОЖНИКА 

 

Карл Аренд (1815–1876) – один з тих митців, про життя й творчість яких 

збереглися лише уривчасті відомості, розкидані по нечисленних джерелах. Се-

ред них – архівні документи, повʼязані переважно з діяльністю Буковинської 

православної консисторії у Чернівцях, та каталоги мистецьких виставок кінця 

ХІХ – початку ХХ ст.. В них навіть імʼя художника подано у різних варіантах – 

Carl Arend або Carol Arendt, що також може ускладнювати пошуки науковців. 

У сучасній літературі наявні здебільшого окремі згадки про твори цього 

автора. Винятком є лише вміщена у ʺAntiquitäten-Zeitungʺ («Антикваріат-

газета») 1997 р. публікація К.-І. Арнштадта «Спроба однієї біографії» [1, 11–

12], в якій дописувач подає нотатки з біографії К. Аренда, портрет роботи кот-

рого за кілька років до того було продано на аукціоні. На сьогодні це найбільш 

докладний виклад біографії художника, проте й він часто містить приблизні або 

й помилкові дати з його життя.  

Ряд цікавих фактів щодо творчості К. Аренда знаходимо у монографії 

«Класицизм і романтизм в українському мистецтві» львівського дослідника 

В. Овсійчука (2001) [2, 287]. Попри це, біографія художника до сьогодні мало 

вивчена, що спричинилося, зокрема, до неточностей щодо дати його смерті, 

періодів життя у Львові та Чернівцях. Тож уточнення даних з біографії митця, 

атрибуція виконаних ним монументальних та станкових живописних творів є 

актуальними, оскільки поглиблюють розуміння шляхів розвитку українського 

мистецтва різних регіонів, наявних в останньому різноманітних впливів.  

https://www.fondazionetorlonia.org/torlonia-collection
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Карл Аренд – автор портретів, історичних та релігійних композицій, ху-

дожник Буковинської консисторії у Чернівцях, народився 1815 року в м. Вин-

ники поблизу Львова. Приблизно у 1836–1845 рр. навчався у Віденській 

Академії образотворчих мистецтв, а згодом працював у Відні в майстерні про-

фесора Леопольда Купельвізера та у Берліні в Іоганна Самюеля Отто (1845–

1848). К.-І. Арнштадт зазначає, що К. Аренд мешкав також у Штеттині (1848–

1850), Львові (1853–1858) та Чернівцях [4]. Зауважимо, що, як свідчать докуме-

нти Державного архіву Чернівецької області, саме у Чернівцях він прожив най-

довше, перебуваючи на посаді художника Буковинської православної 

консисторії та виконуючи численні замовлення з розпису церков та виготов-

лення іконостасів на території тогочасної Буковини (переважно у її південній 

частині – нині територія Румунії).  

Протягом 1860-их рр. К. Аренд разом зі своїм вчителем Л. Купельвізером 

працював над створенням іконостасу для кафедрального собору Святого Духа у 

Чернівцях. Замовлення на виконання іконостасу в соборі було зроблене профе-

сору історичного живопису Віденської академії мистецтв Леопольду Купельві-

зеру (1796–1862) ще у 1850-их рр., а сам він, за свідченням сучасників, був 

справжнім реформатором церковного малярства Австрії. Створені в академіч-

ному дусі роботи Л. Купельвізера та його учнів у кафедральному соборі виріз-

няються простотою та врівноваженістю композиції, стриманістю колірного 

вирішення, побудованого на локальних тонах, ретельністю виконання. Водно-

час, у композиціях празникового ряду поряд з характерними ознаками академі-

чного малярства присутні риси жанрового живопису доби бідермаєра, вміло 

підкреслено поділ на плани, що надало картинам незвичної для робіт такого ро-

ду глибини, використано ефекти освітлення («Введення Марії до храму», «Різд-

во Богородиці»). Цілком вірогідно, що саме ці композиції були виконані К. 

Арендом, оскільки за манерою вони близькі до створених ним робіт з іконостасу 

церкви Св. Параскеви у Чернівцях. Останні були зроблені також у 1860-их рр. і 

підписані майстром.  

Загалом, іконостаси та релігійні композиції, виконані К. Арендом в бага-

тьох церквах краю, за композиційним вирішенням часто нагадують роботи з 

кафедрального собору Чернівців і вирізняються особливою лагідністю загаль-

ного настрою, м’якістю світлотіньового моделювання, ретельністю та техніч-

ною вправністю, що підтверджують і твори художника, які нині зберігаються у 

соборі Св. Миколая на вул. Руській у Чернівцях. 

Подібний характер мають і виконані в храмі фрески, позначені урочисто-

піднесеним звучанням. Можна припустити, що К. Аренд брав участь і у розпи-
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сах собору, попри твердження А. Бикова, автора книги «Главный храм Буко-

вины», виданої 1999 р. у Чернівцях за сприяння Буковинської єпархії [1, 11–12], 

що собор був розписаний у 1892–1896 рр. австрійським живописцем Карлом 

Йобстом (1835–1907). Таке датування видається дещо сумнівним, оскільки вже 

у 1860 р. було виділено кошти на виконання монументального живопису в ка-

федральному соборі. Маловірогідним є й те, що храм було відкрито без розпи-

сів після двадцяти років його спорудження. Слід наголосити, що в переліку 

творів К. Йобста в "Osterreichisches Biographisches Lexikon" («Австрійський біо-

графічний лексикон») фрески чернівецького кафедрального собору не зазначе-

ні, на відміну від розписів, виконаних ним у семінарській церкві резиденції 

буковинських митрополитів (1860–1880-ті рр.) [6, 119]. Порівняння ж розписів 

собору Св. Духа та монументального малярства у церкві семінарії так само не 

дають підстав беззаперечно стверджувати, що автором розписів собору є 

К. Йобст. Пишномовні, з ретельно вимальованим оточенням, сповнені деталей 

фрески храму семінарії відрізняються від розписів собору як вирішенням окре-

мих персонажів, так і композиційною побудовою кожного сюжету, в яких 

центральну частину акцентовано за допомогою чітко визначених вертикалей 

(наприклад, стін хліва в сцені поклоніння новонародженому Ісусові). Монумен-

тальний розпис в церкві резиденції вирізняється і більш графічною, іноді навіть 

жорсткою манерою виконання, на відміну від живописних, з м’яким світлоті-

ньовим моделюванням зображень собору Св. Духа, та дещо розбіленою, холод-

ною колірною гамою. Подібність розписів двох храмів помітна хіба що в 

постатях євангелістів на парусах, композиції яких повторюються ледь не повні-

стю. Окрім того, розписи кафедрального собору, виконані нібито набагато піз-

ніше, видаються більш архаїчними за вирішенням. Виходячи з цього, можна 

припустити, що у 1892–1896 рр. К. Йобст міг поновлювати вже існуючі фрески 

або ж доповнювати їх новими композиціями. Таке припущення дозволяє пояснити 

як наявність різних авторських манер в ансамблі монументального малярства 

храму, так і наведену А. Биковим дату виконання розписів. На користь цього го-

ворять і архівні документи, з яких відомо, що 1867 р. за роботи, виконані у кафед-

ральному соборі, було виплачено кошти К. Аренду та К. Кляйну, та порівняння 

розписів собору Св. Духа у Чернівцях з виконаним К. Йобстом оздобленням 

храму Св. Георгія, спорудженого у Львові коштом буковинської громади. 

У 1863 р. К. Аренд виконав іконостас для храму в Дорна-Кандренах, а 

згодом разом зі своїм учнем і другом Епамінондою Бучевським оздоблював 

храми у Сучаві, Молдавиці, Стражи, Білки (Південна Буковина) [3]. До слова, 
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саме К. Аренд був першим учителем Е. Бучевського та вплинув на мистецькі 

уподобання останнього. 

Окрім сакральних творів, Карл Аренд створював також портрети, що до-

водять каталоги чернівецьких виставок, зокрема, 1896 р. та початку ХХ ст. [5, 

3–4]. Так, В. Овсійчук наводить, щоправда нечисленні, приклади портретного 

малярства художника. Аналізуючи парні зображення подружжя Мієрів, вико-

нані митцем у Львові у 1850-их рр, дослідник відзначає високу технічну куль-

туру їх виконання та зауважує в них вплив мистецтва бідермаєра [2, 287]. Схожі 

міркування висловлює і К.-І. Арнштадт щодо дитячих портретів митця [4]. 

У Чернівецькому художньому музеї нині зберігається декілька портретів, 

авторство яких може належати К. Аренду. Цілком вірогідно, що такими є «Пор-

трет невідомого» (інвентарні №№ ЧХМ КВ 3715/ж-513, VІ-2967) та «Портрет 

невідомої» (інвентарні №№ ЧКМ 4801-V-71 М-59, 1109 110/1130). На портре-

тах збереглися номери, характерні для експонатів Буковинського крайового му-

зею, проте встановити, хто є автором портретів, та імена зображених осіб нині 

неможливо, оскільки інвентарні книги цього музею не збереглися або були ви-

везені під час Другої світової війни.  

Припущення щодо авторства К. Аренда ґрунтується на порівняльному 

аналізі згаданих творів і виконаних цим же художником під час перебування у 

Львові портретів подружжя Мієрів та підписаними роботами сакрального хара-

ктеру, що нині знаходяться у церквах Чернівців та у приватній колекції О. Сто-

ляра (Чернівці). Портрети зі збірки ЧХМ, виходячи з аналізу особливостей 

вбрання зображених та манери виконання, належать до кінця 1850-их – початку 

1860-их рр.. За стилістичними ознаками вони близькі до мистецтва бідермаєра, 

попри те, що його розквіт вже минув. Звернення до подібної стилістики можна 

пояснити як мистецькими уподобаннями самого майстра, так і певною провін-

ційністю регіонів, де він працював. Останнє спричинилося до того, що у сере-

дині – другій половині ХІХ ст. нові мистецькі віяння не тільки зʼявлялися тут із 

деяким запізненням, а й затримувалися на довший час порівняно зі столицею 

Австро-Угорської імперії. Окрім того, мистецтво Буковини згаданого періоду, 

як і сама публіка краю, були достатньо консервативними. Так, в образотворчос-

ті краю чи не найдовший час, порівняно з іншими художніми проявами, існував 

академізм, будучи започаткованим у ньому роботами австрійських митців кінця 

ХVІІІ – ХІХ ст. До цього напряму належать, в першу чергу, значна кількість 

творів, виконаних у рамках офіційного мистецтва, він найяскравіше проявився 

у портретному малярстві й сакральних творах і репрезентований як роботами 

приїжджих художників (Л. Купельвізера, К. Йобста, К. Свободи, К. Гофмана та 
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ін.), так і місцевих авторів, що були випускниками мистецьких академій Австрії 

та Німеччини (К. Аренда, Е. Бучевського, Є. Максимовича, М. Івасюка, Г. фон 

Рецорі). Проте, на початку ХХ ст. академізм дещо втратив свої позиції на тере-

нах краю, тож у творчості майже всіх буковинських авторів другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. існують прояви як академізму, так і новітніх художніх 

стилів і течій. 

Бідермаєр же, з його зверненням до індивідуальності кожної людини, се-

нтиментальністю та воднораз класицистичною стриманістю й підкресленою гі-

дністю портретованої особи, увагою до деталей та технічною вправністю, 

пропонував цілком прийнятний варіант вирішення твору. Всі ці риси зустрічаємо 

у розглядуваних роботах, відзначені вони й схожістю пластичного вирішення. 

Помер К. Аренд 1876 року в Чернівцях. У вже згаданих виданнях датою 

смерті зазначений 1867 р., проте архівні документи Буковинської консисторії 

(плани, звіти, відомості зі сплати винагороди за роботу та ін.) доводять, що митець 

працював і наприкінці 1860-их – на початку 1870-их рр., а помер майже на десять 

років пізніше – 1876 р., причому не у Львові, а в Чернівцях. Додатковим підтвер-

дженням цього є призначення на посаду художника консисторії Е. Бучевського, 

першим вчителем якого був саме К. Аренд. Цілком вірогідним видається, що він 

міг і рекомендувати Бучевського як вправного академічного майстра. 

Таким чином, вивчення літературних джерел та архівних документів що-

до діяльності Карла Аренда дозволяє уточнити окремі факти його біографії, а 

мистецтвознавчий аналіз творів допоміг здійснити атрибуцію робіт, а згодом 

ввести їх і в науковий обіг.  
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Тема вивчення і атрибуції колекції кишенькових годинників Харківського 

історичного музею не була детально досліджена, але є перспективною як для 

науково-фондової, експозиційної, так і для просвітницької роботи музею. Істо-

рія розвитку годинникарства та його становлення як окремої галузі достатньо 

широко висвітлена у науковій та спеціальній літературі, завдяки чому можна 

провести комплексну характеристику колекції годинників, що мають різну іс-

торію та провенанс, прослідкувати окремі процеси, закономірності та особли-

вості розвитку годинникарства на території Російської імперії, СРСР і країн 

Західної Європи, а саме Швейцарії у ХІХ – ХХ ст. 

Кишенькові годинники отримали широке розповсюдження у ХІХ – 

ХХ ст. та були своєрідним аксесуаром їх власника, що засвідчували його поло-

ження у суспільстві та приналежність до певного соціального прошарку [1, 5]. 

У 1912 р. навіть вийшла брошура «Гигиена карманных часов», в якій були по-

ради стосовно вибору годинників при їх придбанні, перевірки точності ходу 

механізму та правил користування ними для тривалого їх служіння [4, 9]. 

Більшість кишенькових годинників, що ввозились до Російської імперії, 

були швейцарського або німецького виробництва. Швейцарія та Німеччина 

встановили власну монополію на російський ринок збуту, ввозячи не тільки до-

рогі, а й дешеві годинники, що стало гальмом для розвитку російського годин-

никарства [3, 106]. Крім того, перешкодою для розвитку власної годинникової 

промисловості була митна політика Російської імперії, завдяки якій вигідно було 

отримувати з-за кордону тільки найбільш дорогі годинники, а дешеві привозити 

у розібраному стані. [2, 145]. Фірми з виробництва годинників, що постачали 

свою продукцію на російський ринок, відкривали у деяких містах імперії мережу 

магазинів, склади та майстерні, де з деталей збирали готові годинники [2, 179].  

Широка популярність годинників призводила до того, що їх почали вико-

ристовувати у якості нагород та призів. Так, в армії Російської імперії годинни-

ки були однією з форм заохочення нижніх чинів для успішного оволодіння 

ними військовою справою. У кінці 60-х рр. ХІХ ст., після введення в армії зма-

гальних випробувань, як офіційно затверджену нагороду нижнім чинам вручали 
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срібні кишенькові годинники [1, 18]. Спеціальні призи за змагання у стрільбі 

встановлювались і в артилерії. Це теж були срібні кишенькові годинники, але з 

гравійованим або емалевим зображенням схрещених гармат та унітарного пат-

рону, а також з відповідним написом: «За отличную [стрельбу]» чи «За состяза-

тельную стрельбу» [1, 28]. У фондах Харківського історичного музею імені 

М.Ф. Сумцова зберігається кишеньковий призовий годинник за відмінну стрі-

льбу в артилерії, виготовлений фірмою «Густав Жако» у швейцарському м. Ле-

Локль (Р-1156). На внутрішньому боці верхньої кришки годинника міститься 

гравійований напис: «Приз∕ Карской Крепостной∕ Артиллерии∕ 1899 г.». 

Одними з розповсюджених годинників були кишенькові годинники Тор-

гового дому «Павел Буре», що був заснований Полем-Леопольдом Буре у 

1815 р. у швейцарському місті Ле-Локль, а з грудня 1879 р. – отримав звання 

Постачальника Двору Його Імператорської Величності.  

Для захисту годинників фабрики від підробок на внутрішній кришці по-

міщався гравійований напис: «Павел Буре поставщик Двора Его Величества», 

який був гарантією виробника. Крім того, золоті та срібні годинники мали 

клейма з пробою Швейцарії та пробою російської пробірної палати. [5, 3]. Тор-

говий дім «Павел Буре» на корпусах кишенькових годинників ставив серійні 

номери, за якими можна визначити рік випуску. [1, 61]. 

У фондах зберігаються два кишенькових годинника «Павел Буре» (М-

1161 та М-2913), які мають серійні номери «427394» та «415095», що відпові-

дають 1917 та 1916 рокам виробництва. Годинник 1917 р. має внутрішню та за-

дню кришки, на зовнішньому боці внутрішньої кришки, що захищає механізм 

годинника, при виробництві було розташовано зображення двоголового орла – 

гербу Російської імперії, а нижче напис: «ПАВЕЛ БУРЕ ∕ ПОСТАВЩИК ∕ 

ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА».  

Одним з відомих виробників кишенькових годинників була фірма 

«Doxa», що була заснована Джорджем Дюкомменом у 1889 р. у Швейцарії. У 

фондах музею зберігається один примірник такого кишенькового годинника 

(М-982). Годинник з двома кришками, внутрішньою та задньою. Задня кришка 

прикрашена композицією з зображенням двох мисливців з рушницями у руках, 

поряд з якими – собака. На зовнішньому боці внутрішньої кришки зображені 

медалі, отримані на Всесвітніх виставках у Льєжі в 1905 р. та у Мілані в 1906 р.  

У колекції ХІМ міститься також кишеньковий годинник марки «Bonheur» 

(М-934), що в перекладі з французької означає «щастя». Верхня кришка годин-

ника прикрашена композицією з зображенням двох мисливців у лісі, а задня – 
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зображенням собаки. Виробництво годинників даної марки було розпочато у 

Швейцарії у 1888 році Ернестом Дегумуа, який походив з родини годинникарів.  

Також у фондах зберігається кишеньковий годинник фірми «Tavannes 

Watch», яка була заснована у 1891 році в Швейцарії (М-1187). Годинник з 3 

кришками: передньою, внутрішньою та задньою. На зовнішньому боці внутрі-

шньої кришки годинника містяться медалі, отримані фірмою «Tavannes Watch» 

на Брюссельській промислово-художній та сільськогосподарській виставці 1910 р.  

У музеї зберігається кишеньковий годинник ще однієї швейцарської фір-

ми – «Genie» (М-1380). Відомо, що фірма до Першої світової війни займалася 

виробництвом кишенькових годинників, які користувалися високим попитом. 

На жаль, інформація щодо цієї фірми обмежена і потребує більш глибокого ви-

вчення. 

Одним з останніх надходжень до колекції кишенькових годинників нашо-

го музею є годинник фірми «Hebdomas» (М-4636). Фірма була заснована Анрі 

Обрі у 1888 році у Швейцарії та виготовляла кишенькові годинники, запасу хо-

ду яких вистачало до 8 днів. Фірма була названа на честь давньогрецького фес-

тивалю, присвяченого народженню бога Аполлона, що проходив у Греції на 

сьомий день кожного місяця. На даному годиннику зображені медалі, отримані 

фірмою на міжнародних виставках у Мілані в 1906 р. та у Брюсселі у 1910 р. 

Серед колекції годинників нашого музею можна відзначити кишеньковий 

годинник швейцарської фірми «Omega» (М-2030). Ця фірма була заснована у 

1848 р. як майстерня по збірці годинників і к початку ХХ ст. перетворилася на 

одне з найбільших підприємств у Швейцарії.  

Серед кишенькових годинників слід окремо виділити жіночі годинники, 

які відрізнялися меншим розміром, мали декоративні елементи (М-3629), цифе-

рблати прикрашались емаллю зі стилізованим рослинним квітковим орнамен-

том (М-1278 та М-4635); крім того жіночі годинники могли мати шатлен – 

аксесуар у вигляді ланцюжка з затискачем, до якого кріпилися різні предмети. 

У фондах зберігається жіночий кишеньковий годинник на ланцюжку фірми 

«G. Borel-Huguenin» (Р-1157), заснованої у 1889 р. у Швейцарії (м. Невшатель).  

Виробники кишенькових годинників пропонували споживачам таку пос-

лугу, як нанесення гравійованого напису чи монограми. Ілюстрацією такого 

гравіювання є кишеньковий годинник М-1291. У нижній частині передньої 

кришки годинника розташований фігурний картуш, облямований вінком з рос-

линним орнаментом, в якому містяться ініціали «Е.С.».  

В СРСР ера годинникової справи була розпочата 20 грудня 1927 р., коли 

Рада Праці та Оборони СРСР прийнята постанову «Об организации в СССР 
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производства часов», де йшлося про створення фабрики з виробництва годин-

ників та ознайомлення з досвідом годинникарства у Швейцарії та США.  

У 1930 р. розпочав роботу 1-й Московський годинниковий завод, осно-

вою для якого стало повністю закуплене обладнання американської годиннико-

вої фабрики «Дюбер Хемптон». На заводі було налагоджено виробництво 

кишенькових годинників і у 1935 р. заводу було присвоєно ім’я Сергія Миро-

новича Кірова. У зібранні музею міститься декілька кишенькових годинників 

виробництва 1-го Московського годинникового заводу, що були випущені у 

1930-х рр., наприклад М-1656. 

На поч. 1920-х рр. в СРСР був створений 2-й Московський годинниковий 

завод, серед продукції якого був і годинник марки «Салют» (М-1022). 

Підводячи підсумок, ми бачимо, що колекція кишенькових годинників 

ХІХ – ХХ ст. у зібранні музею представлена різними фірмами-виробниками, 

переважно швейцарськими, та годинниковими заводами СРСР. Окреслене коло 

предметів є джерелом для вивчення історії становлення та розвитку годиннико-

вої справи. Кишенькові годинники з фондів ХІМ ілюструють ті процеси та тен-

денції, що були характерні для годинникової промисловості Російської імперії 

та СРСР.  

Дану тему можна розглядати як частину подальшого дослідження інших 

видів годинників з колекції ХІМ та перспективним напрямком у дослідженні 

інших технічних засобів з фондової збірки нашого музею. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ КОСТЮМІВ  

У НАРОДІВ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 

 

Цивілізації Стародавнього світу у своїй життєдіяльності заклали основи 

формотворення багатьох елементів вбрання майбутніх епох, створили прийоми 

моделювання, які стали універсальними і сьогодні вживаються у творчому до-

робку дизайнерами моди. Тому звертаючи погляд на особливості строїв давніх 

єгиптян, народів Передньої Азії або Балкан чи Апеннінів, ми знаходимо у них 

близькі та знайомі особливості. 

Одяг давніх народів і спільнот, що жили в умовах м’якого теплого або 

жаркого клімату, був достатньою мірою відкритим. У давніх єгиптян застосо-

вувалося просте антропометричне пропорціонування форм всіх елементів одягу. 

Моделювання форми тут відбувалось з урахуванням тектонічних властивостей 

лляного полотна середньої або малої щільності. У найдавніші періоди історії 

Єгипту незалежно застосовувався прийом овивання переважно нижньої части-

ни торсу зправа на ліво поперечно орієнтованим полотном. При цьому відомо 

декілька прийомів, що застосовувались залежно від ґендеру. У жінок така спід-

ниця («калазиріс») сягала підгруддя, у чоловіків («схенті») затикалось за пояс 

або зав’язувалось вузлом на плечі, як це демонструє зображення на палетці Нар-

мера. При цьому у жінок практично не застосовувались прийоми драпірування, 

які існували в окремих типах чоловічих костюмів за рахунок традиції виведен-

ня краю пілки спереду вільним довгим кінцем. Окрім цього у дорослих чолові-

ків схенті обов’язково стягувалось тканим поясом, що вив’язувався вузлом в 

центрі на талії [4, 14–15]. Звідси симетрія сприйняття набедренного одягу і три-

членність його загального сприйняття в фас. У наступні історичні періоди цей 

підтип у середовищі знаті отримав подальший розвиток за рахунок ускладнення 

драпірувань і появи прийому оздоблення краю вишивкою. У Новому Царстві 

поясний одяг обох статей закріплювався нижче талії і тримався на бедрах. В 

усіх випадках поперечна орієнтація полотна утворювала м’які діагональні скла-

ди. На тлі різноманітності численних ювелірних виробів у складі костюму, зве-

ртаємо увагу на повну відсутність заколок для одягу. Кріплення гребенями або 

шпильками застосовувалось лише в зачісках-париках. 
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Головна історична тенденція розвитку давньоєгипетського костюму – його 

ускладнення новими елементами і формами. Історично пізнішим типом одягу в 

ньому були плечові форми насамперед накидки. На зміну огортальному ледь роз-

ширеному жіночому і чоловічому одягу, у Новому царстві прийшов накладний 

туніковий крій вбрання більш пишного, розширеного до низу силуету. Знаково-

декоративний контекст костюму був важливим емоційно-психологічним факто-

ром, що співпрацював з його архітектонікою. У давніх єгиптян це не лише колір-

ність й орнаментика, але й татуювання тіла і кінцівок [1, 61].  

Значно більш варіативним за формами був костюм різних народів індоєв-

ропейського і семітського походження, що населяли Передню Азію, зокрема 

Месопотамію. За джерелами формування передньоазійський костюм можна ви-

значити як синтетичний. Тому відома дослідниця костюму Марія Мерцалова 

виділила на теренах регіону три головні групи передньоазійських строїв – хут-

ряний костюм, що складався з незшитої спідниці і покривала; хутряний, зшитий 

з ромбічних шматків, рукавний одяг облягаючого силуету, обшитий бахромою, 

на горловині і грудях; тканий халатоподібний безрукавний одяг також обшитий 

бахромою [2, 35–36, іл. 37]. Така розвинута класифікація форм дозволила дос-

лідникам твердити, що Передня Азія є батьківщиною кроєного і шитого одягу. 

Звідси через війни і походи відбувалось поширення цієї традиції в інші регіони 

давніх цивілізацій. 

На наш погляд, ці варіанти мали між собою часову і територіальну відо-

кремленість. Так, незшитий стрій був найархаїчнішим і побутував ще в середо-

вищі шумерів. Він виконувався з хутра і шкіри, а відтак синтезував у собі 

ознаки скотарського побуту. Поясна обгортка-«каунакес» формувалась ритміч-

ним з’єднанням ярусів хутра і підтримувалась поясом. Обгортка поєднувалась 

із покривалом і конічної чи округлої форми головним убором, виконаним воче-

видь із повсті. Мілітарність і владний статус у шумерському костюмі насампе-

ред демонструють царські шоломи, які у лугалів уподібнювались коштовним 

(електровим) перукам, що відтворювали пасма волосся і форму вух (згадаємо 

шолом Мес-калам-дуга, м. Ур). Інший, виділений М. Мерцаловою тип можемо 

вважати лише похідним від першого і поширеним на південь від Дворіччя – в 

Еламі, центром якого були Сузи. Його головною відмінністю був приталений 

силует, притаманний зшитому одягу. 

У часи існування Ассирії, розквіт якої відбувся у ІХ – VІІ ст. до н.е., кос-

тюм населення, зберігаючи архаїчні прийоми, поєднував їх із пізнішими здобу-

тками текстильного ремесла. Його основою вже була біла короткорукавна 

сорочка-«канді», турнікового покрою, виконана з тонкої овечої вовни. Воче-



106 
 

видь схема крою ассирійського «канді» ще формувалась, оскільки часом від-

значалась асиметрією частин – рукав і незшита тканина, що прикривала іншу 

руку. Довжина сорочки була соціальним маркером господаря. Поверх довгої 

сорочки одягалась узорна пілка з металевою застібкою. У дорослих чоловіків 

натільний одяг завжди підперізувався, а оздоблення кінців також свідчило про 

суспільний статус господаря. 

Комплекс ассирійського костюму включав у себе верхній елемент одягу – 

більш давнє покривало або накладний і незшитий з боків плащ-«конас». Обгор-

нуте навколо торса і перекинуте на плече покривало підсилювало асиметрію за-

гального силуету. Натомість «конас» забезпечував симетрію костюму. 

Чоловікам гірських районів Ассирії були відомі шкіряні штани. 

Основними засобами декору ассирійського костюму були бахрома, кайма 

або вишивка, що формували рядову метричність. Колір, кількість і довжина ба-

хроми свідчили про рівень суспільного значення. Тектоніка щільних матеріалів 

і ниспадання загального силуету ассиро-вавилонського костюму забезпечили 

йому монументальна статичність, ваговитість і пишність. Облягання кроєного 

одягу трактувало костюм і поставу як нероздільну об’ємно-просторову модель. 

На межі ер єгипетський й ассиро-вавилонський типи строїв активно змі-

нюються під впливом античних традицій. Античний костюм, що розвивався на 

гендерно спільному прямому силуеті відзначався високою культурою форм і 

пропорціонувань. Його формотворення, як і в інших стародавніх народів відш-

товхувалось від обгортання. Подальша варіантність образів виникала завдяки 

застосуванню різних типів драпірувань, які відкрили грекам різні типи складів. 

Саме драпірування забезпечувало єдність хітону і тіла. 

У загальній стилістиці розподіл мас, ритмічний лад і пропорціонування 

виявляють безсумнівну єдність принципів творення давньогрецького костюму й 

ордерної архітектури, оскільки трубчасті складки античного хітону стилістично 

повторювали канелюри колон. Універсальний тип пропорціонування давньог-

рецького костюму ґрунтувався, зокрема на антропометричному модулі струк-

тури членувань. Масштабність як співвіднесеність маси одягу з тілом 

дозволила органічно драпірувати полотнище тканини у відповідності до руху 

власника, надати хітону м’якої динаміки й експресії. Звідси походить формо-

творення костюму за принципами архітектурної тектоніки, через відкриту взає-

модію одягу і фігури, а відтак моделювання форми на фігурі. Застосування 

осьового типу метричності дозволяло первинно кріпити хітон винятково на 

грудному і плечовому поясі. Рівний, ледь приталений силует хітона випромі-

нював спокійну рівновагу і статичність. 
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При цьому від гомерівського періоду до архаїки хітону були притаманні 

поліхромні декоративні системи, безпосередньо зв’язані з конструкцією форми. 

Поєднання червоного і чорного кольорів формувало графічний лад орнамента-

льних членувань. Вже в класиці хітон, відповідно до настрою епохи, набуває 

величного спокою і врівноваженості. Цьому сприяли його однотонність за ко-

льором, золоті бордюри геометричного орнаменту, зкомпонованого фризовим 

безкінечником. Система драперій й оперізувань гармонійно членувала тіло на 

частини за законом пропорційності, виявляючи тектоніку як основу художнього 

формотворення. Образне втілення в давньогрецькому хітоні законів архітектур-

ного пропорціонування і пластичного моделювання забезпечили йому єдність 

параметрів функції, структури, конструкції, матеріалу і форми, а відтак текто-

нічність. 

Архітектоніка давньогрецького костюму базувалась на комплексі, у який 

окрім хітона входив «гіматій». Незалежно від способу носіння (під рукою на 

одному плечі; огортання фігури з голови) він робив костюм асиметричним за 

рахунок різнонаправлених складок драпірування, що задавали різну ритміку, 

дробність поверхонь при єдності форми.  

Здійснений у статті аналіз ключових засад формотворення костюмів у на-

родів Стародавнього світу засвідчує, що людство завдячує їм універсальними 

прийомами незшитого і зшитого глухого рукавного одягу. Давньоєгипетські 

форми одягу розкривають можливості лаконічних пропорціонувань. Античні 

системи драпірувань сформували головні типи сладок, що вживались у наступ-

ні епохи. Історичний крій в мотивах і сьогодні застосовується в сучасному про-

ектуванні одягу, а також у художніх практиках створення театральних 

костюмів [3] 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДИКИ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

(ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) 

 

Вашій увазі представляю Методику мистецтвознавчої експертизи (загальна 

частина), яку було розроблено спільно з науковцями Міністерства культури 

(Національна академія керівних кадрів і мистецтв).  

В цій методиці вперше зібрано та систематизовано матеріал необхідний 

для експерта-мистецтвознавця під час проведення експертизи. В ній узагальне-

но досвід з дослідження різних за групами об’єктів мистецтвознавчої експерти-

зи: твори мистецтва, антикваріату та інші. 

Ми на меті ставили розробити чіткий алгоритм дій експерта, вимоги щодо 

дослідження творів, порядок вивчення предметів мистецтва та антикваріату, 

підготовки експертного висновку та оформлення його результатів. 

Крім того, ми прописали чітко фахові дефініції та поняття, ознаки, що до-

зволяють визначити та класифікувати об’єкти. Вперше прописали та закріпили 

порядок визначення стану збереження об’єктів. 

Експертна галузь. Мистецтвознавча експертиза – самостійний вид екс-

пертизи, під час якої здійснюється атрибуція і визначення культурної та істори-

чної цінності рухомих предметів антикваріату або предметів мистецтва, а також 

установлення належності інформації, яка міститься на матеріалізованих носіях, 

до порнографії або такої, що пропагує культ жорстокості та насильства. 

Види об’єктів мистецтвознавчого дослідження: 

Об’єктами мистецтвознавчого дослідження є твори мистецтва, а саме об-

разотворчого (живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного 

(професійного і народного), предмети антикваріату та колекціонування, кіно- та 

відеопродукція, фотоматеріали.  

Ця Методика використовується виключно для дослідження рухомих пред-

метів мистецтв та антикваріату (колекціонування), які мають/можуть мати куль-

турну, історичну, наукову, художню цінність та підлягають зберіганню. 
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Об’єктами дослідження у сфері захисту суспільної моралі може бути 

тільки візуальна та візуально-звукова інформація: відео, аудіовізуальна інфор-

мація, зображення, у тому числі фіксовані публічні дії з відтворенням сексуаль-

них сцен. Такі твори можуть бути виконані з різних матеріалів, а також 

зафіксовані на будь-яких носіях (паперових, магнітних і кінострічках, елект-

ронних та ін.). 

Дослідження здійснюється тільки в разі наявності об’єкта або надання 

безперешкодного доступу до об’єкта. 

Основні експертні завдання: 

• здійснення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду ство-

рення роботи, її належності до певної школи або майстерні тощо); 

• визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінно-

сті та стану збереження твору; 

• встановлення автентичності об’єкта; визначення якісних змін, що від-

бувалися з об’єктом у процесі його використання: установлення факту рестав-

раційних втручань, довільних вилучень (утрат), доповнень, інших переробок, 

яких зазнав об’єкт; 

• визначення орієнтовної вартості твору; 

• визначення факту відповідності твору або продукції вимогам законо-

давства про захист суспільної моралі. 

Неруйнівні інструментальні методи дослідження: 

• фотографічно-вимірювальний метод; 

• мікроскопічний метод;  

• дослідження в ультрафіолетових променях (УФ-променях); 

• дослідження в інфрачервоних променях (ІК); 

• рентгенографічний аналіз 

• рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз. 

Порядок проведення мистецтвознавчої експертизи 

Організація проведення та оформлення експертних проваджень у підроз-

ділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ регулюється Інструк-

цією, що була затверджена наказом МВС від 17.07.2017 № 591, який було 

зареєстровано в Міністерстві юстиції від 18.08.2017 № 1024/30892. 

Складається з таких етапів: 

• попереднє дослідження, де експерт повинен з’ясувати мету досліджен-

ня; зробити оцінку представлених у розпорядження судового експерта матеріа-

лів з точки зору достатності для вирішення поставлених питань; сформувати 
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загальну уяву про об'єкти дослідження, явища, події, їхні ознаки; побудувати 

гіпотезу; спланувати експертне дослідження; 

• роздільне дослідження, на цьому етапі завдання експерта всебічно і по-

вно вивчити властивості та ознаки досліджуваних об’єктів, провести атрибуцію 

(ідентифікацію) об’єктів, сформулювати проміжний висновок;  

• експертний експеримент, завдання цього етапу: встановлення механіз-

му слідоутворення, взаємодії певних частин механізмів – об’єктів дослідження, 

виявлення причинного зв'язку між певними явищами, процесами, отримання 

зразків для порівняльного дослідження. 

• порівняльне дослідження: – на цьому етапі експерт повинен встановити 

ознаки подібності (тотожності) та (або) розбіжності (відмінності) об'єктів дос-

лідження та відповідних процесів; 

• оцінка результатів експертного дослідження та оформлення результатів 

експертного дослідження – на цьому етапі експерт робить комплексну оцінку 

результатів проведеного експертного дослідження, наукове обґрунтування по-

ходження встановлених ознак, формулює висновки; 

Залежно від виду завдань, які вирішуються експертним дослідженням, 

стадія експертного експерименту може бути відсутня. 

Крім того, в методиці приділена увага формі висновку. Висновок може 

бути: 

Категоричний позитивний чи негативний висновок 

Категорично позитивний висновок – встановлені загальні та окремі озна-

ки, що збігаються, повинні бути суттєві, стійкі та утворювати індивідуальну су-

купність, достатню для формулювання висновку. 

У разі наявності ознак, що відрізняються, потрібно пояснити природу їх 

походження. Якщо хоча б одна ознака, яка відрізняється, не може бути поясне-

на, то висновок не можна вважати категоричним. 

Категоричний негативний висновок – встановлені загальні та окремі 

ознаки, які відрізняються, повинні бути суттєвими та стійкими. Ознаки, що збі-

гаються (якщо такі є), повинні бути пояснені, з точки зору природи їх похо-

дження. 

Ймовірний позитивний чи негативний висновок 

Ймовірний позитивний висновок – встановлені загальні та окремі ознаки 

складають сукупність, яка близька до індивідуальної, але: виявлена сукупність 

утворена ознаками, ідентифікаційна значущість яких відносно висока, та їх об-

сяг не достатній для ідентифікації; сукупність утворена великою кількістю оз-

нак, що збігаються, та ідентифікаційна значущість їх невисока, тобто серед них 



111 
 

переважають ознаки, які часто зустрічаються; виявлена сукупність ознак, що 

збігається має більш вагоме значення, ніж ознаки, що відрізняються. 

Ймовірний негативний висновок – встановлені загальні та окремі ознаки, 

які є відмінними, нестійкими, незначними та нечисленними. Разом з тим, 

загальні та окремі ознаки, що збігаються, складають сукупність, природу 

походження якої не можна встановити та пояснити з достатньою достовірністю 

та повнотою, при цьому ознаки, що відрізняються, мають більш вагоме 

значення. 

Висновок про неможливість вирішення питання 

Висновок про неможливість вирішення питання – кількість та 

ідентифікаційна значущість виявлених загальних та окремих ознак недостатня 

для обґрунтування іншого висновку. 

Оцінка встановлених ознак може бути розпочата як з ознак, що збігають-

ся, так і з ознак, що відрізняються. 

Структура висновку експерта (експертного дослідження) 

Висновок експерта (експертне дослідження) складається з трьох частин: 

• вступної,  

• дослідницької 

• висновків – відповідей на поставлені запитання. 

Вимоги до структури прописані в різних нормативних документах та мо-

жуть відрізнятися відповідно до інструкцій різних установ, що займаються екс-

пертною діяльністю. 

До складу методики входять Додатки, які мають велике прикладне зна-

чення. Додатки сформовані за специфічними групами, в які входять найпоши-

реніші об’єкти дослідження: живопис, іконографія, нумізматика, фалеристика, 

декоративно-прикладне мистецтво та інші. 

Додатки містять систематизований та уніфікований підхід до досліджен-

ня даної категорії об’єктів, а саме описову частину. Етапи спеціальних дослі-

джень технік та технологій виготовлення, визначення оригіналу/підробки, які 

могли би містити конфіденційну інформацію, в даній Методиці відсутні та пла-

нуються випускатися окремими методиками (методичними рекомендаціями).  

Методика отримала позитивні рецензії від кандидата мистецтвознавства, 

доцента кафедри історії і теорії Львівської національної академії мистецтв Крав-

ченко М.Я. та доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри мистецт-

вознавчої експертизи Національної АКККМ Карпова В.В. Пройшла апробацію 

в територіальних підрозділах Експертної служби. Додатки за напрямами напра-

влялися вузькопрофільним науковцям в музеї України та отримали позитивні 
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відгуки. Була затверджена Рішенням координаційної ради з проблем судової 

експертизи при МЮ від 18.01.2019. Занесена до реєстру методик проведення 

судових експертиз. Реєстраційний номер 15.1.13. 

Сподіваємося, що Методика забезпечить єдиний підхід щодо проведення 

та оформлення результатів експертного мистецтвознавчого дослідження. Вона 

розрахована для роботи експертів-мистецтвознавців різних установ та підгото-

вки молодих спеціалістів. 
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ОЦІНКА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ:  

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

 

В тезах розглянуті особливості правового регулювання діяльності з оцін-

ки культурних цінностей. Досліджено коло нормативно-правових актів, які ре-

гулюють здійснення оціночної діяльності. Проаналізовані окремі проблемні 

питання правового забезпечення та визначені можливі напрямки вдосконалення 

правовідносин, які виникають у процесі здійснення оцінки майна. 

Ключевые слова: оцінка, культурні цінності, інтелектуальна власність, 

правове регулювання. 
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The features of legal regulation of cultural valuation activities are examined. 

The regulatory legal acts that govern the implementation of valuation activities are 

examined. Some problematic issues of legal support are analyzed and possible 

directions of improvement of legal relations that arise in the process of cultural 

valuation are identified. 

Key words: valuation, cultural values, intellectual property, legal regulation. 

 

Оцінка культурних цінностей – невід’ємна складова цивілізованого обігу 

творів мистецтва, предметів колекціонування, антикваріату та інших об’єктів, що 

мають подвійну природу: матеріальну (вартісну) та нематеріальну (смислову). 

Очевидно, що методичні підходи в здійсненні оцінки таких об’єктів мають суттєво 

відрізнятися від оцінки, наприклад, побутових товарів. Адже саме нематеріальна 

складова максимально впливає, а часом, і повністю формує вартість об’єкту.  

Питання оцінки культурних цінностей пов’язане з двома ключовими фак-

торами: понятійним та регулятивно-правовим. Перший належить до сфери дос-

ліджень філософії та лінгвістики. Оскільки таке соціокультурне явище, як 

«культурна цінність», досі не являє собою чіткого і недвозначного поняття, то 

перш, ніж оперувати ним у правовому полі, варто максимально точно визначи-

ти в гуманітаристиці, про що саме йде мова, увести його в науковий та побуто-

вий обіг. Після цього правники забезпечать правовий вимір цього поняття. 

Таким чином не порушується логіка процесу.  

На сьогодні маємо цілковиту понятійну невизначеність, яка суттєво 

ускладнює здійснення правочинів у сфері культурних цінностей [8]. Юристи-

практики намагаються послуговуватися нормами чинного законодавства, однак 

ті норми не відповідають реаліям обігу об’єктів подвійної природи. Не є рідкіс-

ними ситуації, коли об’єкт дослідження з позиції здорового глузду та досвіду 

ринку явно має нематеріальну цінність, однак визначення «культурної ціннос-

ті», подане в ЗУ «Про вивезення, ввезення та повернення культурних ціннос-

тей», не дозволяє віднести його до таких об’єктів, і навпаки. Крім того, це 

визначення почасти звужене, а почасти безпідставно розширене в порівнянні з 

міжнародним визначенням, пріоритетність якого Україна декларативно визнає. 

Наприклад, у Законі України 1999 року культурні цінності трактуються як 

«…об’єкти матеріальної та духовної культури…» [4, ст. 1], в той час, як у Па-

ризькій конвенції 1970 року мова йде суто про матеріальні об'єкти [3, ст. 1].  

Незважаючи на актуальність вищевизначених проблемних питань, дослі-

дження правових аспектів здійснення оцінки культурних цінностей є малочисель-

ними. 
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Наразі базовим законом щодо здійснення оціночної діяльності є Закон 

України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в 

Україні» [7], який встановлює правові засади здійснення оцінки майна, майно-

вих прав та професійної оціночної діяльності в Україні та регулює правовідно-

сини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що 

належать фізичним та юридичним особам України на території України та за її 

межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав на території 

України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства 

України, використання результатів оцінки та здійснення професійної оціночної 

діяльності в Україні. Однак, норми Закону України «Про оцінку майна, майно-

вих прав і професійну оціночну діяльність в Україні» взагалі не містять прямо-

го вказання на поняття «культурні цінності» та його ідентифікацію з об’єктом 

оцінки, що об’єктивно потребує розширення глосарію термінів щодо об’єктів 

оціночної діяльності. Вищевказаний закон потребує внесення змін щодо поси-

лення відповідальності за порушення норм суб'єктами оціночної діяльності та 

включення положень щодо здійснення постійного моніторингу якості оцінки 

майна, яка проводиться оцінювачами, що забезпечить реальний захист закон-

них інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки 

майна, майнових прав та використання її результатів. Однак, важливим також є 

питання не лише збереження культурних цінностей, а й вироблення правового 

балансу інтересів власника культурних цінностей та інтересів суспільст-

ва/держави. 

Оцінка майна та майнових прав є результатом практичної діяльності суб'-

єкта оціночної діяльності та полягає у визначенні їх вартості на дату оцінки за 

процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна – 

положеннями (національними стандартами) оцінки майна, що затверджуються 

Кабінетом Міністрів України, методиками та іншими нормативно-правовими 

актами, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стан-

дартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного 

майна України.  

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і 

професійну оціночну діяльність в Україні» майном, яке може оцінюватися, 

вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх не-

від'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні па-

пери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної 

власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності [7]. 
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Основною правовою проблемою здійснення оціночної діяльності культу-

рних цінностей є недосконалість правової регламентації, а саме: відсутність уз-

годженості норм законодавства, які регулюють відповідні правовідносини. 

Виходом вбачається вдосконалення законодавчої бази, зокрема питань терміно-

логічної визначеності та узгодженості, посилення відповідальності за порушен-

ня певних норм суб'єктами оціночної діяльності та включення положень щодо 

здійснення постійного моніторингу якості оцінки майна. 

Державна політика у сфері охорони культурної спадщини має бути онов-

леною та комплексною, аби забезпечити скоординованість дій органів держав-

ної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. 
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«Центр судової експертиз та експертних досліджень»  

Державної судової адміністрації України 

 

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  

ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПІРАТСТВА У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА  

 

Якщо питання підробок у сфері мистецтва таке ж давнє як мистецтво, то 

про питання піратства, або на юридичний лад, порушення авторського права, 

ми можемо говорити починаючи відлік від 10 квітня 1710 р. Саме тоді набрав 

чинності, так званий, Статут королеви Анни – перший в історії офіційний до-

кумент, який визначав та охороняв авторські права авторів і видавців. 

В Україні є три основні юридичні документи, які регламентують захист 

авторських прав:  

− Закон України «Про авторське право і суміжні права» [3]; 

− Цивільний кодекс України [6]; 

− Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів [2].  

Не вдаючись у складні юридичні конструкції зазначимо головні тези щодо 

авторського права в Україні: 

1) виникає з моменту створення твору в матеріальній формі10; 

2) не потребує реєстрації; 

3) охороняється протягом строку життя автора і 70 років після його смерті; 

4) передається у спадок; 

5) авторські майнові права можуть бути відчужені повністю або частково; 

6) авторські майнові права є об’єктом комерційного обігу, тому мають 

вартість і можуть бути оцінені; 

7) авторські майнові права можуть бути активом підприємства та комер-

ціалізовані. 

                                                           
10 Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: 1) літературні 

письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошу-

ри, статті тощо); 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 3) комп’ютерні програми; 4) бази 

даних; 5) музичні твори з текстом і без тексту; 6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореогра-

фічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні твори; 8) твори образот-

ворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні 

твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового мистецтва, у 

тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби 

тощо; 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топо-

графії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; 13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї 

частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 14) похідні твори; 15) збірники творів, збірники 

обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що во-

ни є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторсь-

ких прав на твори, що входять до них як складові частини; 16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, 

субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів; 17) інші твори  
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Разом з тим, аби почувати себе обізнаним у сфері інтелектуальної власності 

та творити без ризику порушити чиїсь авторські права, враховуючи, інтернаці-

ональність мистецтва, знати українські закони замало, необхідно орієнтуватись 

також і в IP-законодавстві США та розуміти принципи міжнародного права. 

За загальною формулою, що притаманна майже всім країнам, авторське 

право охороняє зовнішню форму вираження думок та відчуття автора (худож-

ника) – твір, малюнок, збірник, фотографію та інше, тобто їхнє «матеріальне 

втілення».  

Піратством у сфері авторського права є опублікування, відтворення, вве-

зення на митну територію України, вивезення з митної території України і роз-

повсюдження контрафактних примірників творів. При цьому контрафактним 

примірником твору вважається примірник відтворений, опублікований і (або) 

розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у 

тому числі примірники захищених в Україні творів, що ввозяться на митну те-

риторію України без згоди автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) 

суміжних прав.  

Разом з тим, у сучасному мистецтві займає чільне місце серед найужива-

ніших методів – апропріація. Як зазначає, Є. Березницький «Митці запозичують 

образи з популярної культури, реклами, засобів масової інформації, з творчості 

інших митців і використовують їх у своїх власних творах» [0, с. 253]. 

При цьому як вказується у [8] типовою формою постмодерної критики є 

саме апропріація існуючих образів, що насичені відомим значенням, та помі-

щенням їх у новий, іронічний контекст.  

За таких обставин, найскладнішим при розгляді спірних творів мистецтва 

є навчитись відмежовувати апропріацію та піратство. Враховуючи, що останній 

термін є юридичним, а не мистецтвознавчим, для нього важливим є сукупність 

доведених фактів та законодавство, яке слід застосовувати. При цьому для 

останнього серед всіх інших факторів, принаймні два вирішальні – дата виник-

нення твору та територія на якій сталося порушення.  

Як пише Р. Шор у «Благай, кради і позичай. Митці проти оригінальності»: 

«Хочете познущатися з «Мони Лізи»? Прошу дуже. Нашкрябайте їй ручкою вуса. 

Додайте бороду, якщо вам так хочеться….. Копіюйте, переробляйте, можете на-

віть перефотографувати її і доліпити у фотошопі автограф. Термін дії автор-

ського права на оригінал закінчився – тепер він належить до «творчого надбання» 

людства…..А от коли вам захочеться щось витворити з «Авіньйонськими дівиця-

ми» Пабло Пікассо, про свободу можете забути…… Копірайт на підтоптаних 

музейних «Дівиць» поширюватиметься ще кілька десятиліть….» [7, с. 44-45].  
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У випадку порушення авторського права у мистецтві яскравим прикладом 

є творчість Джефа Кунса (Jeff Koons).  

У юридичних вузах традиційним кейсом порушення IP прав є справа 

«Rogers vs. Koons» (див. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Фотографія Rogers та твір 

(поліхромна дерев’яна скульптура) Koons  

 

Вказану на рис. 1 роботу у фірмовому стилі «кітчевого сенсаціоналізму» 

було взято з листівки, на якій було надруковане фото Роджерса. Кунс відправив 

чорно-біле зображення команді партнерів в Італію, щоб ті перетворили його на 

поліхромну дерев’яну розмальовану скульптуру. У суді представники митця за-

явили, що скульптура була «критичною реакцією на демонстративне спожи-

вання, жадібність та егоїзм сучасного споживацького суспільства», – тобто 

зумисним коментарем або пародією на фотографію Роджерса, сатиричною ко-

пією. Таким чином, Кунс посилався на принцип сумлінного використання. 

Проте на думку судді, хоча робота перетворилася з чорно-білої на кольорову й 

перейшла з двовимірності до тривимірності, ба більше, перетворилася з фото на 

листівці для масової аудиторії на музейний експонат у трьох екземплярах, Кунс 

усе таки порушив авторські права, і його роботу не можна назвати «достатньо 

трансформованим» використанням [7, с. 52].  

Федеральний суд США визнав цю переробку порушенням авторського 

права на фотографію і присудив компенсацію фотографу [5, с. 60].  

Аби довести у суді факт порушення авторського права та встановити 

завдані збитки зазвичай призначається судова експертиза – це дослідження на 

основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо 

об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 

предметом судового розгляду [4].  

При цьому для доведення піратства у творах мистецтва необхідно приз-

начати не мистецтвознавчу, як, наприклад, у випадках з підробками, а комплек-



119 
 

сну експертизу у сфері інтелектуальної власності в межах двох спеціальностей: 

13.1.1 «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами» та 13.9 

«Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності». При цьому за 

клопотанням провідного експерта, аби усунути випадки правомірного викорис-

тання (апропріація), може бути додатково залучений спеціаліст (експерт-

мистецтвознавець).  

Таким чином, можна резюмувати, що використання спеціальних знань 

для виявлення піратства у творах мистецтва здійснюється переважно у формі 

судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, при цьому завжди існує 

можливість залучення експертів мистецтвознавців за необхідності (клопотання 

експерта). 
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У квітні 2018 р. групою пошуковців-дослідників навчально-наукової ла-

бораторії експертизи культурно-історичних цінностей кафедри джерелознавст-

ва та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова поблизу села Вінницькі 

Стави Васильківського району Київської області було знайдено монету, попе-

редньо атрибутовану як дирхем золотоординського карбування. 

Після очищення та ретельного огляду знайденої нумізматичної пам’ятки 

виявилось, що перед нами нетиповий джучидський дирхем. На одній із сторін 

монети, пізніше визначеній як аверс, чітко проявився характерний геральдич-

ний символ, що стилістично нагадував відомі варіанти давньоруських князівсь-

ких знаків присутніх, зокрема, на монетах Володимира Святославича, 

Святополка Володимировича, Ярослава Мудрого та на київських денаріях Во-

лодимира Ольгердовича. Ця очевидна обставина дозволила зробити припущен-

ня про те, що виявлена монета є одним із місцевих литовсько-руських 

унаслідувань золотоординським дирхемам (дангам), що набули поширення на 

прикордонних з Ордою землях у другій половині XIV ст.  

Намагаючись знайти підтвердження цієї гіпотези ми розпочали пошук 

ординського прототипу монети та аналогій серед відомих та описаних у нуміз-

матичній літературі типів унаслідувань джучидським дирхемам окресленого 

хронологічного періоду. Порівнюючи легенди знайденої нами монети з леген-

дами каталогізованих емісій дирхемів Золотої Орди, описаних у праці Р. З Са-

гдєєвої (2005), вдалося встановити її імовірний прототип. Ним виявився дирхем 

хана Токтамиша карбування Сарая ал-Джадіда з датою 794, що зазначений у 

впорядкованому дослідницею каталозі під номером 413 [6, 47]. 

Візуальне дослідження знахідки підтвердило цю версію. На аверсі нашої 

карбівки в оточенні хвилястого ранту розміщено спрощений текст арабською 

мовою в три рядки: السلطان / توكتاميش / خان (Султан/ Токтамиш/ хан). Над верхнім 

рядком, що містить скорочене написання титулу – «Султан», чітко видно гера-
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льдичний знак у вигляді «тризуба» з центральним «зубом» у вигляді хреста. Ре-

верс монети містить так само обрамлений хвилястим рантом спрощений текст 

арабською мовою:  / ۷۹۴الجديد / ض ں (Карбовано / ал-Джадід / 794). Не дивлячись 

на незначну втрату поверхні монетного кружка всі легенди та зображення на 

монеті розбірливі для прочитання [Див.: рис. 1]. 

 

  

Рис. 1. Наслідування дирхему хана Тохтамиша карбування Сарая ал-

Джадіда, 794 р. Х. із князівським знаком Ольгердовичів. Вінницькі Стави 

Васильківського району Київської області [1, 10]. Зображення збільшено 

 

Проведене в лабораторних умовах метрологічне дослідження знахідки 

показало, що монета має вагу 0,87 г і діаметр 13,53-15,54 мм. Порівняння цих 

показників з метрологічними даними синхронних у часі дангів хана Токтамиша 

регулярного карбування та відомими нумізматам ще з 1870-х рр. денаріями Во-

лодимира Ольгердовича, показує, що наслідування відчутно поступаються ва-

гою першим (1,3-1,49 г.) [6, 15-16], але є значно важчими за другі (0,18-0,36 г.) 

[3, 54]. Форма монети овальна, що є ознакою застосування при виготовленні 

цих монет поширеної тоді в Орді, руських і литовських землях «дротової» тех-

ніки карбування. Результати радіо-флуоресцентного аналізу монетного сплаву 

знахідки, проведеного приладом «Expert Mobile» показали, що наша монета ви-

готовлена зі срібла дуже високої проби (доля маси (у %) Ag – 99.624±0.019). 

Монетний сплав також містить невеликі домішки золота (Au – 0.251±0.014) та 

міді (Cu – 0.125±0.012). Зважаючи на такий склад лігатурного сплаву можна з 

обережністю говорити про те, що в процесі виробництва монет майстри могли 

використовувати не стільки продукти переплавки зношеного монетного срібла 

та інших виробів з нього, скільки імпортовану рудну сировину. Проте слід вра-

ховувати, що неоднорідність давніх монетних сплавів може суттєво впливати 
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на показники РФА аналізу. Наразі отримані дані можуть суттєво відрізнятись у 

різних точках поля поверхні досліджуваної монети. 

Вивчаючи спеціалізовану нумізматичну літературу нам вдалося знайти 

опис аналогічної монети, виявленої у складі скарбу ординських дирхемів, знай-

деному ще на початку 2000-х рр. у Клімовському районі Брянської області Ро-

сії. Ще одна монета такого типу знайдена в Україні, проте обставини та локація 

знахідки так і залишилися нез’ясованими [5, 95]. Листування з співавтором 

першої публікації монети О. В. Тростьянським дозволило встановити факт ная-

вності четвертої відомої дослідникам монети цього типу. Її було знайдено в 

складі невеликого комплексу синхронних у часі монет у Хоролському районі 

Полтавської області. Наразі ступінь рідкості описуваної монети визначається за 

шкалою У. Шелдона як R7 («дуже рідкісна монета» – відомо 4-7 примірників).  

Відповідь на запитання щодо дати карбування наслідування видається не 

надто складним завданням, адже зазначений на реверсі рік карбування (794 рік 

Хіджри) може означати лише одне – знайдена монета могла бути виготовлена 

не раніше 1392 року. А ось проблема тривалості періоду карбування цього типу 

монет, а відтак і його верхньої дати нерозривно пов’язана з особою емітента та 

кореспондується з проблемою атрибуції геральдичного знаку на аверсі.  

Як ми зазначали вище, стилістично подібні геральдичні знаки у вигляді 

«двозубів» і «тризубів» відомі нумізматам на свинцевих печатках, золотих і 

срібних монетах київських Рюриковичів другої половини Х – першої половини 

ХІ ст. Пізніше ця геральдична традиція, мабуть як елемент спадковості влади 

князями литовської династії Ольгердовичів від великих князів Київських, була 

відроджена також на сіверських монетах Дмитра-Корибута (1372-1379) та київ-

ських денаріях Володимира (1362-1394) [Див.: рис. 2].  

 

2.1 
 

2.2 

 

2.3 

Рис. 2. Абриси аверсів денаріїв Дмитра-Корибута Ольгердовича (2.1)  

Володимира Ольгердовича (1) [8, 313] та знайденої монети (2.3).  

Зображення збільшено 
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Зауважимо, що на момент карбування дирхемів-прототипів з іменем Ток-

тамиша (1392/1393 рр.) Дмитро Корибут вже не княжив у Брянську, а відтак 

саме київський князь Володимир Ольгердович є найбільш вірогідним емітентом 

наслідування цього типу. Прийняття цієї версії означає, що період емісії дирхе-

мів Токтамиша з датою 794 і князівським знаком Володимира Ольгердовича 

тривав близько двох років, адже до осені 1394 р. київський князь був зміщений зі 

свого столу великим князем Литовським Вітовтом Кейстутовичем [4, 58; 3, 44]. 

Підсумовуючи зазначимо, що попереднє дослідження та атрибуція вияв-

леної нумізматичної пам’ятки дає підстави стверджувати: описувана монета є 

маловідомим, рідкісним і малодослідженим у нумізматиці типом наслідування 

дирхему (дангу) хана Токтамиша карбування київського князя Володимира 

Ольгердовича (1362-1394). Присутність на атрибутованій монеті князівського 

знаку може свідчити про офіційний характер цієї емісії та її належність до регі-

ональних регулярних наслідувань джучидських монет. Високий ступінь рідкос-

ті монети дозволяє застосувати щодо цього артефакту положення пункту 3.12.2 

наказу Міністерства культури і мистецтв України від 25 жовтня 2001 р. № 653 

«Про затвердження Порядку занесення унікальних пам'яток Музейного фонду 

України до Державного реєстру національного культурного надбання». 
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КЛАВІШНІ ПРОФЕСІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ  

У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ –  

ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Історія побутування клавішних інструментів в культурному житті України 

ХІХ – початку ХХ ст. містить численні факти існування клавішно-духових 

інструментів у багатьох різновидах, деякі випадки, що підтверджують наяв-

ність клавішно–струнно-щипкових та переважно наявність клавішно-струнних 

з ударною дією механіки – піанофорте та фортепіано [1,98]. У культових спо-

рудах західного обряду, яких було в країні велика кількість, були органи, які в 

основній масі були знищені хвилею атеїзму постреволюційного вандалізму по-

чатку ХХ ст. і яке тривало майже до 70-х рр. ХХ ст. Імовірність існування в Ук-

раїні клавішно-щипкових інструментів дуже велика, але до нащадків не дійшло 

жодного з них, можливо в силу їх тендітності, легкозаймистості та необізнанос-

ті наступних поколінь про те, що це таке взагалі. Піанофорте, а згодом і форте-

піано пощастило значно більше у зв’язку із загальноєвропейським процесом, 

пов’язаним з розвитком фортепіанної культури в Європі, Америці та інших ку-

льтурних країнах [2,37]. Незважаючи на те, ідея фортепіано заполонила винахі-

дників трьох країн ще на початку ХVІІІ ст. Вироблення цих інструментів 

гальмувала необізнаність у конструкції та програшний результат у кінцевому 

процесі перед добре розвинутими на той час іншими «сородичами» по клаві-

шам. Незважаючи на це, тепер ці інструменти представляють історичну цін-

ність і зберігаються у музеях різних країн, крім України, а в Україні таких 

інструментів чимало, особливо у Західних областях. 

Якщо у другій половині ХVІІІ ст. гра на клавішних музичних інструмен-

тах була доступна тільки вибраним членам суспільства – королівській знаті та 

аристократичній верхівці, то починаючи з кінця з кінця XVII ст. та на початку 

ХІХ ст. зі зміною державного устрою у багатьох європейських країнах та демо-

кратизації суспільства відбувається посилення уваги до нового інструменту – 
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піанофорте, та створення нових творів до цього інструменту, виконавства на 

ньому та доступністю. У зв’язку з цим, поширюється коло обізнаних у грі на 

інструменті та збільшується кількість виготовлених інструментів, у яких пос-

тійно удосконалюють конструкцію у зв’язку з розвитком віртуозності та стиліс-

тики виконання, що відповідало потребам часу [3,3]. 

У ХІХ ст. в Україні існували виробництва фортепіано, які частково задо-

вольняли потребу часу: у Києві – А. Штробль, Г. Мекленбург; в Одесі – К.Хасс, 

Шенн; на Вінниччині – «Поділля», музичні майстерні у Харкові та інші. Ці ви-

робники мали налагоджену систему торгівлі – Депо та магазини, а також спів-

працювали з колегами з Європи, здійснюючи зборку інструментів іноземних 

виробників у своїх майстернях та фабриках і реалізуючи їх у своїй торгівельній 

системі [2,123]. Фортепіано у ХХ ст. від початку і до 40-х рр. можна характери-

зувати в більшості, як довершені та досконалі у характеристиці механіки та ди-

зайну. Відбувається зменшення кількості виробників за рахунок укрупнення 

самих виробництв–лідерів, які завоювали визнання на міжнародному ринку – 

від майстра до мануфактури, від мануфактури до фабрики, від фабрики до кон-

церну. Винаходи у трансляції звучання музики: радіо, платівки та інші способи 

звукозапису вплинули на зменшення кількості користувачів фортепіано для ви-

конавства і це відбилося і на зменшенні виготовлення самих фортепіано. З 40-

50 рр. фактично припиняється виробництво більшості фортепіанних фабрик у 

Німеччині та багатьох інших країнах, у т.ч. і в Україні [5,12]. Після 50-х рр. від-

бувається модернізація та стандартизація виробництва, яке спрямовано на ма-

сового користувача. Музика стає суттєвою частиною освітнього процесу. 

Фортепіано виробляють на фабричних конвеєрах сотнями та тисячами одиниць, 

що позбавляє їх індивідуального звучання та дизайну у художньому сприйнят-

ті. В Україні працюють фабрики по виготовленню музичних інструментів – в 

Одесі виготовляють піаніно та струнно-смичкові інструменти, у Чернігові най-

більше виробництво фортепіано (піаніно і роялів) та народних інструментів, у 

т.ч. і знаменитих майстрових бандур, у Києві – духових і струнно-смичкових 

інструментів, при великих музичних установах працюють музичні майстерні по 

налагодженню та ремонту музичних інструментів, а Музичний фонд України 

виконує обов’язки по забезпеченню матеріальної бази. Наявність цих структур 

суттєво задовольняли потреби внутрішніх споживачів музичного простору. Ки-

їв та практично всі міста України мали, як у державних установах, так і приват-

ній власності, велику кількість інструментів, яка поповнилась значною 

кількістю вивезених після 1945 р. з Німеччини ще більшою їх кількістю. Після 
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90-х рр. ХХ ст. починається новий для України процес – еміграція, а відповідно 

до цього, вивезення майна, у т.ч. і музичних інструментів. 

З декларуванням незалежності України і кризовим станом у країні відбу-

лися негативні події по відношенню до всієї існуючої системи по виготовленню 

та догляду за музичними інструментами – всі без виключення виробництва бу-

ли закриті та призупинена будь яка підтримка матеріальної бази для утримання 

музичних інструментів. Знецінення на внутрішньому ринку всіх інструментів 

внаслідок кризової ситуації в країні ініціювало вивезення їх за безцінь за межі 

України, оскільки в Європі у повоєнні роки їх кількість, саме довоєнних ін-

струментів, зменшилася і тому вивозилися саме такі інструменти, які відрізня-

лися від сучасних кращою якістю. До бажаючих вивезти власні інструменти 

активно приєдналися і працівники іноземних посольств, вважаючи справою че-

сті за підтримки місцевих високопосадовців вибрати найкраще до вивозу. Якщо 

офіційного дозволу не вдавалося отримати, справа легко вирішувалася на де-

яких митних службах, особливо на кордоні з Росією. Невідпрацьованим, на наш 

погляд, є і юридичний аспект заборони до вивезення культурної цінності, бо 

вона є приватною власністю. Чи може експерт категорично заборонити до виве-

зення культурну цінність яка є у приватній власності, не компенсуючи її варто-

сті, чи є такий фінансовий резерв у держави і яка доля цієї культурної цінності? 

Чи не буде вона повністю знищена відсутністю фінансів на її реставрацію та 

утримання і чи займе вона достойне місце у культурному житті України? 

Можна навести багато прикладів, коли музичні інструменти, які є культур-

ною цінністю безграмотно та недоречно використовуються у експозиціях музеїв, 

наприклад: 

- Музей гетьманства у Батурині – кабінетний рояль виробництва 

Бр.Дідерікс, Петербург, чорного кольору, початок ХХ ст.; 

- Маєток Тарновських у Качанівці – Віденський рояль ІІ пол. ХІХ ст., як 

рояль ХVІІІ ст. 

Таких прикладів можна було би навести чимало. У нас немає визначення 

щодо музичних інструментів, які ми вважаємо за культурні цінності України. 

Не можна вважати всі підряд інструменти, яким більше 50-ти рр. культурними 

цінностями, оскільки серед них є абсолютно нецікаві з точки зору їх художньої, 

історичної або меморіальної цінності.  

Дотепер немає Реєстру культурних цінностей – музичних інструментів. 

Мною та моїми випускниками-експертами знайдені можливі претенденти – рід-

кісні музичні інструменти України, але на звернення до Міністерства культури 

з пропозицією про розгляд цього питання, це питання не вирішується через 
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«брак коштів», але скоріше це виглядає як небажання займатися цим. Незрозу-

мілим є неможливість у створенні реєстру музичних інструментів, які є культу-

рними цінностями і мають бути під захистом держави. Такі інструменти 

виявлені, але їм не приділена необхідна увага. Це питання необхідно вирішити 

невідкладно. 

Актуальним є питання проведення експертизи музичних інструментів – 

наявність відповідної документації, певна послідовність експертного дослі-

дження, грамотне заповнення експертного висновку, паспортів на струнно-

смичкові інструменти. Неможливо не відмітити позитивну роль Міністерства 

культури у вирішенні питання надання права організаціям, які повинні видава-

ти паспорти, друкувати самостійно бланки цих паспортів, щоб не гальмувався 

процес видачи відповідних документів. Незрозумілим є відсутність цієї діяль-

ності у регіонах, які отримали право на цю діяльність, що створює надзвичайну 

перевантаженість роботи Експертної комісії Національної опери України. 

За час існування паспортів на струнно-смичкові інструменти їх типи змі-

нювалися тричі, що у їх користувачів викликає незадоволення і щоб зменшити 

витрати власників на виготовлення знову нових, Комісія НОУ ввела нову фор-

му забезпечення новими типами паспортів – обмін старих зразків на нові. Про-

водячи обмін і ознайомлюючись зі змістом попереднього паспорта, привертає 

увага помилковість у визначенні основних критеріїв оцінки інструмента, невмі-

ле формування експертних висновків, часто суміш української та російської 

мов в одному документі і грубі граматичні помилки. 

Експерт повинен бути освіченим і грамотним фахівцем своєї справи. 

В наш час Україна не виробляє музичних інструментів і на український 

ринок прийшли іноземні виробники найгіршого світового ґатунку з найвищими 

для нас цінами. Хто визначає їх присутність на українському ринку, за якими 

критеріями? Тендерна система закупівлі музичних інструментів неприйнятна. 

При закупівлі музичних інструментів необхідно керуватися в першу чергу їх 

художніми якостями – звуковими, якістю матеріалів та практичністю у обслу-

говувані. На поганому інструменті неможливо навчити добре грати і бути вида-

тним музикантом. 

Незадовільно склалася ситуація з обслуговуванням та доглядом за ін-

струментами: 

- настроювачі не отримують фахової освіти, а діють за своїм розсудом, 

іноді наносячи інструментам непоправної шкоди; 

- працюючи у державних установах, використовують наявні там інстру-

менти, як базовий матеріал для використання у приватних роботах; 



128 
 

- посилаючись на низьку зарплату, зовсім не виконують свою роботу, 

або виконують її неякісно. 

У свою чергу, державні установи не забезпечують настроювачів необхід-

ним матеріалом для підтримки інструментів у робочому стані. Такий стан речей 

може нанести невипрану шкоду інструментальному мистецтву країни.  

Багатьма поколіннями українців створювалася культура, якою пишалися 

наступні покоління, тож тепер потрібно зробити все необхідне для того, щоб 

було що передавати нащадкам. Щоб у теплі дні з усіх відчинених вікон лунала 

жива музика, так, як це було раніше. 
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Святець Ганна,  

старший науковий співробітник  

СХМ ім. Никанора Онацького 

 

НАУКОВА АТРИБУЦІЯ ТВОРІВ  

ІЗ ЗІБРАННЯ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО  

МУЗЕЮ ІМ. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО 

 

Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького, за кількіс-

ним і якісним складом свого зібрання, є одним із кращих музеїв України. Наразі 

його колекція нараховує понад 17 000 експонатів. Роботи високого художнього 

рівня, професійний підхід збирачів і науковців до їхнього відбору, вразили не 

одного відвідувача.  

У той час, як проблем з державною експертизою культурних цінностей та 

їх оцінкою не виникає (є міністерські інструкції, видані додаткові інформаційні 

посібники, проводяться курси підвищення кваліфікації), то все частіше поста-

ють питання щодо наукової атрибуції музейних творів. Незаперечним фактом є 
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те, що музеї України, як і музеї світу, мають зібрання робіт невідомих худож-

ників, скульпторів, портретованих чи зображених мотивів. Наша задача – знай-

ти, дослідити та довести правдивість конкретної інформації. 

Відповідно до наказу Міністерства культури України № 580 від 21. 07. 

2016 р. «Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів», 

науковою атрибуцією вважається дослідження, яке є невід’ємною частиною об-

ліку музейних предметів і має на меті визначення характеристик предмета, його 

автора (за наявності), хронологічної належності, достовірності та автентичнос-

ті, виявлення документального, інформаційного підтвердження його ознак і 

віднесення предмета до певної групи зберігання [1]. 

Тож, станом на 2019 р. були зроблені такі музейні відкриття: атрибутовано 

ім’я міланського скульптура Альфонсо Мадзукеллі (1867(1858)-1931) з зібрання 

СХМ, встановлено дату створення його роботи «Мати з дитиною» (1890-і) та 

знайдено важливі історичні дані про життя митця [3, 43-45]; атрибутовано ро-

боту Ореста Тімашевського (1822-1866) «Дівчина в тюрбані» (тепер ми знаємо 

ім’я красуні 1860-х)11; знайдено важливу інформацію щодо парсунних портре-

тів кін. XVIII – поч. XIX ст. Івана Скоропадського (1646-1722) та його дружини 

Анастасії (1667-1729) (епітафійні написи, схожі втрачені картини) [2, 133-137]. 

Наразі, триває робота, щодо уточнення інформації про жіночі портрети Якова 

Капкова (?) (1816-1854), Миколи Рачкова (1825-1895), Михайла Брянського 

(1830-1908) й портрет військового, авторства Володимира Боровиковського 

(1757-1825) з експозиції музею.  

Важливою діяльністю науковців є контакти з музейниками України, Росії 

та Європи. Співпраця з іноземними мистецтвознавцями дає великі плоди щодо 

встановлення важливих даних. Декілька років тому, дослідники з Німеччини 

усно зробили припущення щодо графічних творів з зібрання СХМ, науковці з 

Санкт-Петербургу – письмово підтвердили інформацію про картину італійсько-

го автора та ін. 

 Звичайно, спілкуючись із колегами та отримувати чудову інформацію 

завжди приємно, але багато картин чекають на свого дослідника. Ми не цурає-

мось користуватися світовою глобально-інформаційною мережею Інтернет. 

При правильному і виваженому аналізі інформації, нам вдається роботи неймо-

вірні відкриття. Вільний доступ до іноземної літератури, її переклад – те, чого 

не знайдеш у сучасних бібліотеках України. Як говорять книгарі : «Відсутній 

значний попит, тому не замовляють. Прикрі уроки сьогодення». 

                                                           
11 Стаття про портрет буде опублікована до 100-річчя Сумського художнього музею у 2020 р. 
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Сайти музеїв світу, світові аукціони, соціальні мережі, розмови по скапу, 

вайберу та ін. – сучасні джерела для атрибуції. Можемо впевнено говорити, що 

завдяки інтернету, кількість встановлених музейних експонатів зростає і, як по-

казує позитивна практика, буде зростати. Головне – мати бажання працювати та 

досліджувати. 
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МЕТАФОРИЗМ ТА «СМЕРТЬ АВТОРА»  

В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ  

(на прикладі творчості М. Кумановського) 

 

ХХ століття внесло чимало коректив не тільки у життя суспільно-

політичне, але й у мистецьке. Представники авангарду окрилено мріяли змінити 

світ, пропонуючи незвичні форми вираження, крізь які демонстрували нові цін-

ності, що, як здавалось, мали стати основою «молодого» модерного суспільст-

ва. Однак, дві війни не тільки вплинули на хід світової історії, але й заставили 

замислитись мистецький світ про роль художника у дійсно «новому» добряче 

зневіреному суспільстві. Саме у цих умовах в європейській філософії 

з’являється твір, а пізніше й поняття «смерть автора», котре витворює нову 

субординацію між творцем та глядачем.  

Як відомо есей французького філософа постструктуралізму, теоретика й 

критика літератури Ролана Барта «Смерть автора» побачив світ у 1967 році. У 

своїй роботі він розділяє текст, автора та читача. Автор за цих умов покликаний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16/ed20160721#n27
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всього лиш скомпонувати та подати інформацію, текст, що набуває цінності за-

вдяки мові, адже читач знаходить у занотованому власний сенс. Даруючи текст, 

таким чином, автор «вмирає», натомість, з’являється читач, за сприйняття якого 

бориться сучасне мистецтво. Здається, що в західному мистецтві постмодерніз-

му методи впливу художника на глядача стають лейтмотивом творчості, звідси 

запровадження різних форм акціонізму, видовищності і т.д. 

На пострадянський простір нова концепція взаємодії митця та глядача (чи 

то читача) проникає наприкінці 80-х – початку 90-х років минулого століття. 

Однак, український художник того періоду, здебільшого, мислив себе не 

прив’язуючись до «читача». Адже позаду був тяжкий період боротьби за цін-

ність – бути собою. Шестидесятники, представники неофіційного мистецтва в 

задушливих умовах соцреалізму намагались відстояти честь «автора», формую-

чи власну художньо-образну мову, використовуючи відомі ще з часів авангарду 

та модернізму прийоми вираження. Часто метафора та символ ставали провід-

никами смислу, котрий митці намагались репрезентувати у своїх творах. Важ-

ливо, що «метафора виявляє постійну, глибинну подібність, позначаючи 

сутність предмета. В образотворчому мистецтві модернізму та постмодернізму 

метафора (метафоризм) виступає стратегічним художнім методом творчості» 

[2, 102]. Увага художника, котрий звертався до метафоризму, концентрувалася 

на вираженні смислів-цінностей. Звичайний пострадянський «читач» був не-

спроможний оцінити всю глибину такого твору-роздуму. Тому справжня цін-

ність цих робіт була усвідомлена суспільством дещо пізніше.  

Митці, чия творча самість була закладена в часи андеграунду, за останніх 

два десятиліття ХХ століття, пройшовши через реформації перебудови, свобо-

ди, здобуті з проголошенням української незалежності, хоча й втратили статус 

маргінала та, однак, не зрадили себе в погоні за сприйняття «глядача». Як за-

значає українська художниця та філософ О.Петрова: «Чи лишився сенс в існу-

ванні художника-автора в добу «смерті авторської культури»? Для митця 

такого питання не існує, бо він народжений людиною, для якої «буття творчос-

ті» є формою існування. І якщо художник як частина суспільства опиниться по-

за буттям раціоналізованого світу, він лишиться тим, чим був завжди — віссю 

культури» [2, 14]. 

У світлі сказаного постать художника Миколи Кумановського (1951-2016 рр.) 

є яскравим підтвердженням. Волинський митець, родом з м. Сатанів, був випу-

скником Львівського училища прикладного мистецтва ім. Івана Труша (1970-

1975 рр.) та Львівського державного інституту прикладного та декоративного 

мистецтва (1975-1979 рр.). Переживаючи різні суспільно-історичні злами, він 
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формує та формулює власну стилістику – метафоричний символізм, крізь при-

зму якого розглядає світ, людину, їх взаємодію, трансформацію. В одному з ін-

терв’ю митець зазначив: «найголовніша у творчості недосказаність. Саме вона, 

а не недомовленість (коли про щось домовляються чи не домовляються)» [3]. 

Тому у його творах метафора стає символом, бо метафора сама по собі не міс-

тить того загадкового предмету, на який її ідейна образність тільки б вказувала 

як на дещо їй стороннє. Перетворюючи метафору у символ, Микола Куманов-

ський навмисно залучає читача у текст, де автор – провідник у реальність смис-

лів та архетипів, сотворених у найдавніші часи, тому здатні задавати буттєві 

питання людині сучасній. Художник зазначав, що в образотворчому мистецтві 

шукав утраченого покоління. Серед його авторитетів були – Сікейрос, Пікассо, 

Лорка, Далі, котрі, на думку митця, витягли оту метафору, те підсвідоме, що 

було та є в нас, у поезії, в мистецтві. «Витягли на поверхню й сказали: думайте, 

говоріть так, як Біблія говорить» [3]. 

Художні роботи Миколи Кумановського пронизані філософськими роз-

думами, але подані вони через сприйняття українця. Митець вважав, що світо-

вого мистецтва як такого нема. Мистецтво цікаве, коли воно регіональне. 

Глобалізація тільки знищує, нейтралізує його. Цей досвід художник виніс через 

тривале існування в радянській системі, що агресивно ставилась до інакомис-

лення. Як зазначав митець: «Але для мене думання, мислення – це основне» [3]. 

Тому навіть учням можна передати тільки техніку. «Думання» у творчості, кот-

ре власне й визначає манеру, особистість художника, залишається надто індиві-

дуальним, лише запрошуючим до споглядання інших. 

Можна стверджувати, що волинський художник Микола Кумановський у 

вітчизняному мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ століття був та залишається 

віссю української культури, адже він у творчості не розділяв історію українсь-

кого народу та історію особисту, бо реагував на події, які відбувалися в Україні. 

А ілюструючи книги улюблених авторів (Семюела Беккета та Вітольда Гомбро-

вича), долучав українців до світової культури, репрезентуючи через метафори-

чний символізм вічні цінності людського буття – «пишу …, щоб мистецтво 

продовжувалося не в красивостях, а в серйозному, глобальному», зазначав Ми-

кола Кумановський. 

Оцінюючи творчий спадок художника, напрошується твердження О. Пет-

рової: «Художник, який розуміє мистецтво як самоутримання душі на рівні, що 

містить відблиск Бога, не пристане до нігілізму, до тотального заперечення 

прекрасного. На цій позиції в пост-постмодерністську добу лишається біль-

шість митців України» [2, 39]. 
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В сучасному українському мистецтві, не зважаючи на наявність «актуа-

льних проектів», найбільш чисельною є творчість, котра зорієнтована на пошук 

пластичної форми, колоризму, культури композиції, де категорія прекрасного 

не втрачає свого значення. «Традиції позитивного ставлення до понять «краса», 

«гармонія» складно відстоювати на початку ХХІ сторіччя, коли суспільне жит-

тя України підштовхує до песимізму та мистецького нігілізму в межовій зоні 

«свободи–несвободи». Тут «актуальне мистецтво» із ледь прихованим знущан-

ням із глядача, із акцентом на шокуючих рішенням — нібито на часі» [2, 58]. 

Особливості формування українського мистецтва та схильність нашого 

менталітету до метафоричної образності, будемо сподіватись, вбережуть вітчиз-

няне мистецтво від глобальної «смерті автора», адже авторський «текст» сотворює 

не лише «глядача» (чи то читача), але є безцінним досвідом осмислення буття.  
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Травкіна Ольга, 

кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та 

науково – фондової діяльності Національного архітектурно- 

історичного заповідника “Чернігів стародавній” 

 

ДО АТРИБУЦІЇ ДЕЯКИХ ВИЗНАЧНИХ ПАМ’ЯТОК  

ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ІЗ ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

АРХІТЕКТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 

«ЧЕРНІГІВ СТАРОДАВНІЙ» 

 

Серед музейних предметів із срібла Національного архітектурно-

історичного заповідника “Чернігів стародавній” виділяються срібні царські во-

рата іконостаса Борисоглібського собору м. Чернігова. Їх надав для тодішнього 

кафедрального Борисоглібського собору гетьман Іван Степанович Мазепа. На 

царських воротах внизу центральної платівки розміщений герб гетьмана Івана 

Мазепи з монограмою І. С. М. Г. 3. — Іван Степанович Мазепа Гетьман Запоро-

зький. Праворуч прикріплена платівка, на якій кириличними буквами вирізьб-

https://litgazeta.com.ua/interviews/mykola-kumanovskyj-moya-tvorchist-oriyentovana-na-boga/
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лена дата виготовлення царських воріт – 1702 р. Композиція їх традиційна для 

українського мистецтва кінця XVII—початку XVIII ст.: між чотирма, характер-

ними для воріт фігурами євангелістів— апостолами Марком, Матвієм, Лукою 

та Іоаном, розміщені зображення Бориса і Гліба — перших давньоруських свя-

тих. У верхній частині — сюжет «Благовіщення». Внизу — композиція «Єсеє-

вого дерева»: зображення старозавітного Єсея, його сина царя Давида та на 

центральній вертикальній платівці десяти біблійних царів — наочне обгрунту-

вання пророцтва Ісаї, що Марія та її син Ісус Христос походили з його роду. 

Традиційність сюжетів та композиційної структури срібних воріт з іконостаса 

Борисоглібського собору свідчать про те, що їхній проект був виконаний місце-

вим художником. У той же час стиль та манера, в якій вони виготовлені, вказу-

ють на західноєвропейські зразки. Проте, де і ким вони були виготовлені, 

свідчать міське тавро та тавро майстра, що викарбувані поряд на основних ре-

льєфах і восьми частинах, з яких складаються ворота. Міське тавро, яке ставив 

пробірний майстер, мало вигляд стилізованої соснової шишки (der 

Pinienzapfen), внизу корона — це герб міста Аугсбурга XVII ст. (південна Німе-

ччина). Тавро майстра складається з трьох букв РID, заключених в овал. Це по-

чаткові літери імені майстра Пилипа Якоба IV Дрентветта (1646 — 1712 рр.) [1, 

29-31]. Відомі й інші твори цього майстра. Це скульптура з зображенням св. Ге-

оргія (висота – 115 см) з церкви св. Андрія м. Карлштадта (датується 1700–1705 

рр.). Виготовляв майстер замовлення срібних виробів і для міських ремісничих 

цехів. Зокрема, він виготував цеховий келих для цеху ткачів м. Базеля у вигляді 

напівлева—напівгрифона (висота–45,6 см), датується 1710 р. Цей високохудо-

жній твір прикрашають шістнадцять написів та гербів членів міської ради, май-

стрів. Ще одним відомим виробом знаного майстра є настінний свічник 

(висота–111 см, Д–89 см), датується 1690–1695 рр. До речі, в колекції зібрання 

Державного Ермітажу (Російська Федерація) також знаходиться люстра, виго-

товлена цим ювеліром. Проте, безумовно, найбільш значним витвором відомого 

золотаря стали царські ворота для кафедрального Борисоглібського собору, ви-

готовлені на замовлення гетьмана Івана Мазепи. Розміри воріт – 2,66 x 1,21 м, 

загальна вага 56 кг. 

Традиційність сюжетів та композиційної структури воріт свідчать про те, 

що їхній проект був виконаний місцевим художником. Автор проекту воріт, 

ймовірніше за все, належав до києво–чернігівського культурно–мистецького 

осередку. Спроектувати ворота могли відомі українські художники–гравери: як 

Олександр Тарасевич (?—1727 р.), так і Леонтій Тарасевич (?—1710 р.), а, мож-

ливо, Іван Щирський (1650—1714 рр.). Є відомості про те, що Олександр та 
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Леонтій Тарасевичі (існує припущення, що вони були братами) навчалися саме 

в Аугсбурзі у друкарні Кіліанів. Привертає увагу й гравюра–теза, яку виконав 

Іван Щирський, присвячена гетьманові Івану Мазепі, з зображенням чудотворної 

ікони Троїцько–Іллінської Богородиці (1691 р., за уточненою датою – 1695 р.), 

де розміщено і “Єсеєве дерево”. Автором цієї величної дедикації “Кіот срібно-

кованний” був ігумен Троїцько-Іллінського монастиря Лаврентій Крщонович. 

Гравюра зберігається в Польщі, в м. Гданську).  

 Композиція родоводу Ісуса Христа, перш за все, розміщення напівлежа-

чих фігур пророка Єсея та царя Давида на стулках “Дедикації” настільки подіб-

не до зображення на срібних царських воротах з іконостаса Борисоглібського 

собору, що припускаємо: гравюра могла послужити зразком для відтворення 

родоводу на царських воротах Борисоглібського собору.  

 Таким чином, виготовлення царських воріт іконостаса Борисоглібського 

собору свідчить про тісний зв’язок, творчу співдружність західноєвропейських 

та українських митців, визначну роль мецената гетьмана Івана Мазепи, в ре-

зультаті чого на зламі XVII—XVIII ст. і був створений цей ювелірний шедевр 

барокового мистецтва — окраса чернігівського кафедрального Борисоглібсько-

го собору.  

У колекції заповідника зберігаються декілька срібних шат, які надійшли 

1984 р. від жителя с. Добрянки Ріпкінського району Чернігівської області 

В.А.Кожевнікова (відомо, що Добрянка була значним центром старообрядницт-

ва у XVIII – XIX ст. на Чернігівщині). Це шати “Вибрані святі” з хрестом – мо-

щевиком, “Зняття з хреста та покладання до гробу”, а також “Богоматір всіх 

скорботним радість”, невеличкі шати “Богоматір Одігітрія”, які мають тавро 

одного майстра Л.М. та герб Петербурга в круглому щиті —-два якоря і скі-

петр. На сьогоднішній день ідентифікувати тавро не вдалося. Роботи петербур-

зького майстра вирізняються досить високою художньою майстерністю. Ікони 

шат відсутні. 

 Насамперед, привертають увагу позолочені срібні шати “Вибрані святі” з 

хрестом – мощевиком, врізаним по центру. Як свідчить тавро, розміщене на то-

рці, шати виготовлені у 1866 році, в Петербурзі, 875 проби срібла, разміри 

46х38,5см, вага близько кілограма. Хрест – мощевик (11х9,5 см) — чотирьохкі-

нцевий, рамена мають трипелюсткові завершення, верхні з них — кілеподібні. 

Проба срібла — 916. У верхній частині хреста — вушко для підвішування. Мо-

щевик складається з основи та кришки, яка кріпиться до основи за допомогою 

штирів. Всередині хреста на деревяній основі – маленькі круглі отвори з моща-

ми святих, імена яких вигравіювані на зворотньому боці хреста. Зображення 
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цих святих викарбовані на шатах, які закривали всю площину ікони, відкрити-

ми залишалися тільки лики і руки. На кришці хреста —мощевика вигравіювано 

Розп'яття з пристоячими поколінними фігурами Богородиці та Іоанна Богосло-

ва, внизу — Голгофа з черепом Адама, буквами Г А (глава Адама). Обабіч Роз-

п'яття — спис та палиця з гумкою і буквами К Т (копіє і тростина). У верхній 

частині хреста — зображення херувима, нижче — напис «Царь славы». 

 Вражає кількість і склад святих і, відповідно, їх мощей: всього 42, вони 

разташовані шістьма рядами наколо хреста – мощевика. Спочатку розташова-

ний ряд, де викарбувані тільки голови святих, нижче ряд, в якому зображення 

святих оплічне, далі – поясне, останній ряд – апостольский з Іоанном Хрестите-

лем посередині і царем Костянтином, де святі зображені на повний зріст. У го-

рішній частині шат викарбоване зображення Святої Трійці: Ісус Христос та 

Господь Саваоф, зверху —-святий дух у вигляді голуба. Між ними — восьми-

кінцевий хрест з державою.  

 Очолює групу святих зліва мученик – воїн Уар, справа, симетрично йому – 

свята Феодосія дівиця. Можливо, вони втілюють собою замовників ікони – ре-

лікварія: чоловік, мабуть, як і Уар був воїном, а його дружина мала ім'я Феодо-

сії. До святого Уара зверталися, щоб полегшити участь, тих хто не був 

хрещений, а також немовлят, які померли під час родів. Ікону з хрестом – мо-

щевиком можна віднести до типу сімейного або особистого релікварію, який 

мав охоронні функції. Трохи нижче св. Феодосії викарбуване поясне зображення 

св. Катерини з восьмикінцевим хрестом, яка очолює другий ряд святих справа. 

 На шатах зображені Іоанн Хреститель, чотири євангелісти, апостоли, все-

ленскі святитетелі Іоанн Златоуст, Григорій Богослов, Василій Великий, Мико-

ла Мирлікийський, пророк Данило, св. мученики – Георгій та Дмитро 

Солунський, візантийский цар Костянтин. Представлений тут і князь Володи-

мир, а також російські святі: преподобний Олександр (на мощевику вигравію-

вано ім'я Олександра Невського), московський князь Данило, син Олександра 

Невського (відомий в історії як перший московський князь, канонізований в к. 

XVII — XVIIІ ст. [2, с 190]), брат Олександра Невського Федір Ярославич, 

князь Ярославський і Смоленський, його сини Давид та Костянтин (канонізова-

ні 1463 р.). Викарбувані зображення московських митрополитів: Іони, Петра, 

Іони – архієпископа новгородського, костантинопольського патріарха Афанасія 

Великого, антіохійского патріарха Ігнатія Богоносця, єпископа Карфагена Кіп-

ріана, єпископа триміфейського Спиридона, пророка Данила, св. мучеників Ва-

віли, Арефа, Катерини, пустинників — Єфрема Сирина, Пимена, а також Сергія 

Радонезького, Тихона Чудотворця. Окрім цього, в мощевику представлені “час-
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ти ризы Господней”, ”древо креста Господня”, ”древо, под которым молился 

Господь”, “камень, на котором преобразился Господь”.   

 Відомо, що мощі святих, які знаходилися в хресті–релікварії, були широ-

ко поширені в церквах та монастирях Росії, України. Попередній огляд моще-

вика спеціалістами з кремлівських музеїв показав, що він міг бути 

виготовлений в кремлівських майстернях у XVIII ст. Як уже зазначалося, мо-

щевик мав відмінну від шат пробу срібла: відповідно 916 і 875. Вушко у верх-

ній частині хреста-мощевика свідчить про те, що він виготовлявся для 

підвішування. А згодом могла бути замовлена ікона та срібні шати, куди поміс-

тили цей мощевик. В той же час зазначимо, що певніше всього, з огляду на міс-

це виготовлення — Петербург, а також наявності мощей та зображень на шатах 

Ярославичів (князя Олександра Невського, його брата, сина та племінників), 

хрест-мощевик з іконою (не збереглася) і шатами могли походити з Олександ-

ро- Невської Лаври. 

 Самі шати виконані досить професійно. Майстер за допомогою високого 

рельєфу передав об'ємні фігури святих, всі опуклості, бганки одежі. Зображен-

ня святих ретельно модельовані, вони подані у різних поворотах, витримані 

пропорції фігур. Деяку монотонність, одноманітність разміщення святих ряда-

ми оживляє рослинний орнамент поля, виконаний у стилі так званого “псевдо-

рококо”, який відроджується у 40-х роках XIX ст.: це завитки раковин, квіти, 

листя. Окрім цього, фігури Ісуса Христа та Саваофа у верхній частині шат, а та-

кож Іоанна Хрестителя в нижній частині шат, прикрашені філігранню з зерню. 

Складність композиції, велика кількість карбованих фігур, високий рельєф, 

особливості філіграного орнаменту свідчать про непересічну майстерність ви-

конання і досить високу цінність ікони – релікварія. 
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Харковенко Роман,  

кандидат історичних наук,  

Міністерство культури України 

 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ ГРУЗІЇ  

 

Грузинський народ – один з найдавніших на теренах СНД, має давні тради-

ції державотворення. Вже у VІ ст. до н. е. на території сучасної Західної Грузії ви-

никло Колхідське царство, а в Східній Грузії у ІV ст. до н. е. постало Картлійське 

царство (Іберія). Важливим фактором становлення грузинського етносу і держав-

ності стало введення християнства: в ІV ст. н. е. – в Картлійському царстві, а в 

VІ ст. в Лазському царстві (Колхіда), а також створення грузинської писемності 

(не пізніше V ст.). У VІ – на початку Х ст. територія Грузії перебувала під владою 

перської династії Сасанідів, Візантії та Арабського халіфату. 

Усі князівства Східної і Західної Грузії в одну централізовану державу 

об’єднав під своєю зверхністю цар Баграт ІІІ (975–1014), представник династії 

Багратидів. Тбілісі залишався під владою Арабського халіфату до 1122 р., коли 

його звільнив Давид Будівник (1089–1125). Найвищого розквіту Грузія досягла 

в період правління цариці Тамара (1184–1213). У цей же період практично заве-

ршилось формування грузинського етносу, були також встановлені зв’язки з 

Київською Руссю, Західною Європою, Сходом. В період правління Тамара Гру-

зія являла собою поліетнічну країну, що охоплювала і вірмен, і різні мусульма-

нські народи. Сучасну назву «Сакартвело» для означення своєї країни грузини 

почали використовувати у ХІV ст., коли знову об’єднались під зверхністю од-

ного монарха Східна Грузія (Картлі) і Західна (Імеретія), адже у 30–40-ві роки 

ХІІІ ст. Грузія потрапила в залежність від Золотої Орди, незалежність зберегла 

лише Імеретія зі столицею Кутаїсі. Остаточно «добив» Грузію Тамерлан (Ти-

мур) у 1386 і 1403 рр. Останнім царем об’єднаної Грузії був Олександр І (1412–

1443), за правління його синів Грузія була поділена на кілька князівств — Кар-

тлі, Кахетію та Імеретію. 

В цей час грузинські ремісники досягли високої майстерності в мистецтві 

обробітку металів. Вироби із срібла, золота, бронзи знайдені в похованнях, що 

датуються ІІ і І тис. до н. е. Упродовж Х–ХІІІ ст. грузинські майстри створили 

унікальні зразки ювелірного мистецтва з емалі: ікони, розп’яття, прикраси. 

Монголо-татарське нашестя та вторгнення протягом ХІV–ХV ст. інших 

тюрко-монгольських завойовників завдали найтяжчих збитків високорозвине-
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ній, з багатовіковими традиціями культурі народів Кавказу, поклали початок 

тривалій смузі її занепаду. Найгірші наслідки вторгнень загарбників виявилися 

для культур Вірменії й Грузії, де масового знищення зазнали найцінніші витво-

ри писемності, мистецтва і культурної спадщини. У Грузії зусилля діячів куль-

тури і всієї нації були спрямовані на збереження культурної спадщини й 

традицій від їхнього повного знищення загарбниками. 

У ХVІ–ХVІІІ ст. Грузія поперемінно перебувала під владою Оттоманської 

Порти та Ірану. Так, за мирним договором 1555 р. між іранським шахом і туре-

цьким султаном Сулейманом І Кануні Імеретинське царство, Гурійське і Мінг-

рельське князівства, західна частина південногрузинської області Самцхе-

Саатабаго і Західна Вірменія перейшли до Османської імперії, а Східна Грузія 

(Картлі і Кахетія), східна частина Самцхе, Східна Вірменія, Шекі, Ширван і 

Карабах – до складу Ірану. Боролися за Закавказзя й кримські хани. 

Останню спробу створити багатонаціональну Грузинську державу здійс-

нив цар Іраклій ІІ у другій половині ХVІІІ ст., але цього разу завадила вже Ро-

сійська імперія. У 1783 р. Росія і Східна Грузія (Картлійсько-Кахетинське 

царство), а точніше російська імператриця Катерина ІІ і грузинський цар Ірак-

лій ІІ уклали Георгіївський або «Дружній договір», за яким Росія встановлюва-

ла свій протекторат над Картлійсько-Кахетинським царством. У 1801 р. Росія 

анулювала Георгіївський трактат і анексувала Східну Грузію (це сталося після 

того, як 1800 р. помер останній представник династії Багратидів Георгій ХІІ). 

У 1810 р. Імеретинське царство, 1829 р. Аджарія, 1857 р. Гурія, 1858 р. 

Мінгрелія і 1864 р. Сванетія були анексовані Росією. Цьому процесові особливо 

посприяли перемоги Росії в російсько-перських (1804–1813 і 1826–1828 рр.) і 

російсько-турецьких (1806–1812 і 1828–1829 рр.) війнах. Насамкінець в резуль-

таті російсько-турецької війни 1877–1878 рр. до Росії увійшли Південно-

Західна Грузія і порти Поті й Батумі. 

На території колись єдиної Грузії російська влада утворила Тифліську і 

Кутаїську губернії. У такому стані Грузія перебувала до листопада 1917 р., коли 

до влади прийшли грузинські меншовики. У 1918 р. в Грузію були введені ні-

мецькі і турецькі війська. 26 травня 1918 р. Грузія за підтримки Німеччини про-

голосила незалежність й утворення Грузинської демократичної республіки. Від 

кінця 1918 р. до липня 1920 р. на території Грузії перебували англійські війська 

і саме у цей період, а точніше у січні 1920 р. країни Антанти визнали де-факто 

незалежність Грузії. Проте, вже 25 лютого 1921 р. внаслідок повстання більшо-

виків, підтриманого Червоною армією, в Грузії було проголошено радянську 

владу і створено Грузинську СРР, що від березня 1922 р. до грудня 1936 р. вхо-
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дила до складу Закавказької Федерації, яка, в свою чергу, у грудні 1922 р. увійшла 

до складу СРСР. З грудня 1936 р. Грузія перебувала у складі СРСР як союзна 

республіка. 

У 1970-х роках в радянській Грузії поширився дисидентський рух, в у 

другій половині 1980-х років в республіці розпочався процес національно-

державного відродження, що стрімко прискорився після того, як 9 квітня 1989 

р. масова демонстрація в Тбілісі була розстріляна радянськими військами. У 

жовтні 1990 р. в Грузії були проведені перші в СРСР вільні парламентські ви-

бори на багатопартійній основі. 

У березні 1991 р. було проведено всегрузинський референдум, 93 % учас-

ників якого висловилися за відновлення державної незалежності Грузії. 

Грузія – країна стародавньої культури з величезною кількістю пам'яток. 

Головні архітектурні пам’ятки, що збереглися, переважно церкви і монастирі. 

Статус об’єкта Всесвітньої культурної спадщини отримав музей-заповідник у 

Мцхеті, де збереглися рештки укріплених кварталів і могильників доби Карт-

лійського царства (початок І тис. до н. е. – ХV ст.). Класичними зразками гру-

зинської архітектури є місто-фортеця Уджарма (V ст.) і храми в Картлі (V–

VІ ст.). Чимало чудових храмів збереглося в Абхазії (Піцундський – Х ст., 

Бедійський – ХІ ст. та ін.). 

Міжнародна міжурядова організація, спеціалізована установа ООН з пи-

тань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) знайомить людство з культурою ін-

ших країн і народів. Для цієї мети найбільш цінні пам'ятки культури і природи 

кожної країни заносяться в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Світова спадщина (замки, палаци, церкви), утворена цими пам'ятками, ви-

знається загальнолюдською цінністю й охороняється міжнародним співтовари-

ством. Це приносить користь державам, на території яких знаходяться 

пам'ятники ЮНЕСКО. Надходять кошти на охорону, реставрацію, розвиток, за-

лучаються туристи. 

У 1972 р ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охорону всесвітньої культур-

ної і природної спадщини (вступила в силу в 1975 р.) Майже щороку Комітет 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО проводить сесії, на яких присуджується «ста-

тус об'єкта всесвітньої спадщини». 

Отже, розглянемо пам'ятки Грузії, які відносяться до Списку об'єктів все-

світньої спадщини ЮНЕСКО: 

1. Історичні пам'ятки Мцхета, першої столиці Грузії. До об'єкту входять 

історичні церкви Мцхета, які є зразками релігійної архітектури Кавказу епохи 

середньовіччя. 
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2. Храм Баграта – зведений в Кутаїсі в правління Баграта III як головний 

собор його єдиного Грузинського королівства і освячений на честь Успіння Бо-

городиці в 1003 році. Величний по розмірах і пропорціям храм став принципово 

новим словом в історії закавказького зодчества, був пишно прикрашений різьб-

ленням і мозаїками і грав виняткову роль у середньовічній історії Грузії. Зок-

рема, саме тут був коронований Давид IV Будівельник. 

3. Гелатський монастир – заснований царем Давидом IV в 1106 році, який 

став його усипальнею. Соборна церква будувалась до 1125 р. і ще п’ять років 

прикрашалась мозаїкою, яка вважається найкращою в усьому Закавказі. В той 

час монастир був місцем перебування Гелатської академії, члени якої цікави-

лись давньогрецькою філософією. 

В XIII ст. до монастирського ансамблю додались церкви св. Миколая і 

св. Георгія, а також трьохярусна дзвіниця. Опис стін різних періодів грузинсь-

кої історії: з XII по XVIII ст; особливо примітні портрети венеціанських осіб. 

Станом на 2019 рік, 16 об'єктів на території Грузії перебувають в числі 

кандидатів на включення до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

 

Шульгіна Валерія, доктор мистецтвознавства,  

професор, професор кафедри академічного і естрадного  

вокалу та звукорежисури Національної академії  

керівних кадрів культури і мистецтв 

 

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТВОРІВ ЄЛИЗАВЕТИ БІЛОГРАДСЬКОЇ  

І МАКСИМА БЕРЕЗОВСЬКОГО В АРХІВАХ ЄВРОПИ: РУКОПИСНА 

СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХVIII СТОЛІТТЯ 

 

Важливою частиною інструментального національного репертуару пер-

шої половини XVIII століття в Україні є перші твори великих форм, що стали 

відомими виконавцям і педагогам завдяки дослідженням і пошукам вітчизня-

них учених сьогодення. До перлин українського класичного фортепіанного ре-

пертуару можна віднести віднайдені наприкінці XX століття твори Єлизавети 

Білоградської та Максима Березовського. 

Єлизавета Білоградська (1739 – після 1764) була камерною співачкою і 

клавесиністкою при дворі імператриці Єлизавети Петрівни в Петербурзі. Її ба-

тько Тимофій Білоградський згадується Якобом фон Штеліним у книзі «Відо-

мості про музику та балет в Росії» як професійний лютніст, співак, а про 

Білоградську йдеться, що вона – віртуозна клавесиністка, молодша дочка вище-
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згаданого лютніста Білоградського. Відомо також, що Тимофій Білоградський 

як талановитий бандурист був привезений до Петербурга з України. 

З авдяки науковому пошуку В. Д. Шульгіної і М. Б. Степаненка ] вдалося 

отримати з Берлінської державної бібліотеки копію рукопису твору 

Є. Білоградської «Менует Штарцера з 8 варіаціями». Австрійський музикант 

Йозеф Штарцер (1726–1737) працював у Петербурзі з 1757 по 1768 рік. Він 

створив музику балетів «Перемога Флори над Бореєм», «Аполлон і Дафна», до 

балетних номерів в опері «Альцеста» Г. Раупаха та разом з Г. Раупахом оперу 

«Притулок доброчесності», де головну партію виконувала Єлизавета Білоградсь-

ка. На тему одного з цих творів і були написані зазначені варіації. Досить віртуоз-

ний стиль варіацій, різноманітні прийоми варіювання, мелізматика, гармонія 

близькі до творів Гайдна за наявності оригінального викладу музичного матеріалу. 

Все це свідчить про неабиякий композиторський і виконавський хист Білоградсь-

кої. Особливо привабливо звучить цей твір у його виконанні на клавесині. 

Розширили український репертуар також віднайдені В. Шульгіною у На-

ціональному музеї Кракова три сонати для чембало Максима Березовського: до 

мажор, фа мажор, сі бемоль мажор. 

Максим Березовський (1745–1777) народився в м. Глухові, де на той час 

знаходилась резиденція останнього українського гетьмана Кирили Розумовського. 

М. Березовський навчався спочатку в музичній школі Глухова, потім у Києво-

Могилянській академії, сформувався як музикант в Україні. В юнацькі роки переї-

хав до Петербурга, де виступав в капелі великого князя Петра Федоровича, потім 

у придворній італійській. трупі мав змогу спілкуватися з видатними музикантами 

Європи. Перебував в Італії більше трьох років (1769–1873). Надзвичайна обдаро-

ваність (крім композиторської діяльності, виступав в опері, грав на скрипці, клаве-

сині) сприяла його визнанню в самому центрі європейської музичної культури – 

Італії. Березовський успішно завершив навчання в Болонській філармонічній ака-

демії, мав можливість познайомитися з Леопольдом і Вольфгангом Амадеєм Мо-

цартами, які 1767р. відвідували Болонью для отримання звання болонського 

академіка музики для юного Вольфганга. Італійський період був найщасливішим 

у творчості композитора: була поставлена його опера «Демофонт», що мала вели-

кий успіх. Повернення в Росію принесло розчарування і передчасну смерть. 

Ім’я Максима Березовського, видатного українського композитора, 

пов’язано з багатьма легендами. Перебування композитора протягом свого 

життя в різних країнах, трагічна рання загибель стали причиною розпилення 

його рукописного спадку і можливості відкриття нових невідомих раніше тво-

рів композитора. 
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Так, залишилися лише уривки з опери майстра «Демофонт», що зберіга-

ються в бібліотеці Флорентійської консерваторії ім. Керубіні (копії в Держав-

ному музеї музичної культури ім. М. І. Глінки в Москві); шість аркушів з архіву 

падре Мартіні, що пов’язані з ім’ям М. Березовського, знаходяться в міському 

музично-бібліографічному музеї при Болонській Комунальній бібліотеці (копії 

в Інституті мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М. Т. Рильського 

НАН України в Києві), рукописна копія Сонати для скрипки і чембало зберіга-

ється в Музичному департаменті Парижської Національної бібліотеки (шифр 

зберігання D 11688). 

Дослідник інструментальної творчості М. Березовського український 

вчений Михайло Степаненко [5] наводить цікаві відомості про зазначений твір, 

що репрезентує раніше невідому галузь спадщини видатного композитора. Ти-

тульний лист рукопису засвідчує, що Сонату для скрипки і чембало написав 

академік Максим Березовський, який перебуває на службі її величності імпера-

триці усієї Русі. Судячи з напису «Pisa 1772», не виключена можливість ство-

рення М. Березовським цієї Сонати під час перебування в Італії в 1772 році в 

місті Піза. У лівому вертикальному куті титулу знаходимо ще одну позначку – 

Partie de piano. Акомпануючими інструментами могли бути в Сонаті – залежно 

від обставин – і клавесин, і клавікорд, і орган, і фортепіано (не виключено й за-

стосування віолончелі як супровідного інструмента). 

Перше виконання Сонати відбулося у ХХ сторіччі, а саме: 26 травня 

1981 року в Київській консерваторії. Виконавці – Олександр Панов (скрипка) та 

Михайло Степаненко (фортепіано). 

І ось, нове відкриття Березовського як автора клавірної музики. У Націо-

нальну бібліотеку України імені В. І. Вернадського передана рукописна копія 

трьох сонат для чембало соло сі бемоль мажор, фа мажор и до мажор з бібліо-

теки Чарториських, яка знаходиться в Національному музеї в Кракові. Атрибу-

ція рукописної копії проведена нами разом з центром RISM Польщі 

(Національна бібліотека у Варшаві), її керівником доктором Іолантою Бичков-

ською-Штаба. 

В дослідженні були використані методи аналізу взаємопов’язаних наук. 

Переважно це методи музикознавства, історичного і музичного джерелознавст-

ва, що виявляють походження, атрибуцію, опис, структуру і зміст документа-

льних джерел. Застосування різних форм аналізу сприяло систематизації 

джерелознавчого матеріалу і його теоретичного усвідомлення. 

Аргументація щодо атрибуції сонат була представлена В. Шульгіною [3] і 

обговорена на конференціях в Києві «Старовинна музика: виконавство, дослі-
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дження», в Московській консерваторії «Русские архивы за рубежом», на кон-

гресі RISM у Франкфурті-на-Майні. 

Рукописна копія Трьох сонат для чембало Максима Березовського збері-

гається у фонді «Бібліотека Чарториських» в Національному музеї міста Крако-

ва в Польщі. На титульному аркуші рукопису зазначено італійською мовою 

«Sonata Per il Clavircembalo Del. Sig. Ber [esowsky]». 

Три сонати для чембало, що зберігаються в Національному музеї Кракова, 

розкривають і доповнюють раніше невідомі грані творчості Максима Березов-

ського як визначного майстра вітчизняної інструментальної музики 18 століття. 

Сонати написані у традиціях раннього класицизму з великою композиторською 

майстерністю та бездоганним смаком. 

Дослідження рукописної копії зазначених сонат у Польщі разом з керів-

ником національної польської групи RISM доктором Іолантою Бичковською-

Штаба виявили наступне. Чорнила, використані для написання нотного тексту, – 

брунатного кольору. Розліновку аркушів зроблено металевим п’ятилінійним  

7-міліметровим раштром. Кількість нотоносців на сторінках – 8. Розмір 285*230 мм. 

Нотні тексти всіх трьох сонат виконані одним почерком. Проведений 

польськими фахівцями з національної групи Польщі RISM аналіз паперу та ха-

рактер нотного письма свідчать про те, що рукопис виконаний у другій полови-

ні ХУШ століття (Доктор Іоланта Бичковська-Штаба). Залучення різних форм 

аналізу паперу та нотної графіки дало змогу на новому рівні приступити до ат-

рибуції зазначених творів та виявити шляхи їх перебування в бібліотеці Чарто-

риських. Порівняння Сонат з автографом Березовського (автограф антифону – 

екзаменаційної роботи композитора від 15 травня 1771 року, що зберігся доте-

пер) показує, що копію Сонат зробив переписувач. 

Неодноразове виконання зазначених сонат Березовського на клавесині 

професором Світланою Шабалтіною на кафедрі старовинної музики НМАУ, на 

конференції у Московській консерваторії імені П. І. Чайковського «Русские ар-

хивы за рубежом» в 2001 році, на концертах у Київській філармонії 

і Андріївській церкві підтвердило, що за своїми мистецькими якостями ці твори 

належать до кращих сторінок європейської камерної музики ХУШ століття. 

Віднайдена Михайлом Степаненком Соната для скрипки і чембало до 

мажор, рукописна копія якої зберігається в Музичному департаменті Паризької 

Національної бібліотеки, вважається написаною композитором під час його пе-

ребування в Італії 1722 року. Порівняння трьох Сонат для чембало із зазначе-

ною вище Сонатою для скрипки і чембало Максима Березовського підтверджує 

думку, що ці твори належать перу одного автора. 



145 
 

Як могли ці рукописні копії творів Березовського опинитися у бібліотеці 

Чарториських? 

Чарторийські або Чарторижські – знаменитий княжий рід у Литовській, 

потім у Литовсько-польській державі у XVIII столітті мали таке високе поло-

ження в Речі Посполитій, що від них залежала її доля. Партія Чарторийських, 

яка користувалася прихильністю королівського двору, шукала підтримки в Росії 

на відміну від Потоцьких. 

Князі Чарторийські мали одну з найбагатших бібліотек Європи, відомої 

ще у XVII столітті, яка розміщалася у місті Пулави в Польщі. Бібліотека вміща-

ла 15000 томів, а число рукописів сягало до 1558. Адам-Казимір Чарторийський 

(1734–1823), видатний польський діяч, був кандидатом на польський престол, 

але відмовився на користь свого двоюрідного брата Станіслава Понятовського. 

Адам-Казимир Чарторийський як людина дуже освічена і комендант варшавсь-

кого кадетського корпусу багато зробив для розвитку освіти в Польщі. Він – ав-

тор декількох літературних творів, що були опубліковані. Приймав у Пулавах 

імператора Олександра, був близьким до російського імператорського двору. 

Його сини Адам-Юрій і Константин-Адам отримали чудову освіту і для її 

завершення були відправлені в Європу, потім у С.-Петербург . Між великим 

князем Олександром Павловичем і братами Чарторийськими зав’язалась тісна 

дружба. Адам-Юрій був управителем міністерства іноземних справ Російської 

імперії до 1807 року. Він – автор багатьох літературних творів. Є також велика 

кількість творів про Адама-Юрія Чарторийського. Отже опікування справами 

освіти, інтерес до поповнення родинної бібліотеки рукописами, причетність до 

російської культури, подорожі по Європі, під час яких Чарторийські поповню-

вали родинну бібліотеку, а також родинна близькість до графа Олексія Розу-

мовського через батька генерала Репніна підтверджують можливість купівлі 

Чарторийськими рукописної копії Трьох сонат Березовського, коли останній 

був у розквіті своєї слави в Італії і постановки опери «Демофонт» у м. Ліворно 

(1773 року). 

Дослідження документів з фонду № 441 Центрального державного музею-

архіву літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) «Матеріали діячів 

мистецтва і літератури ХVII–XIX ст. Колекція» підтвердив можливість пода-

льших джерелознавчих знахідок зі спадщини Максима Березовського. Серед 

матеріалів колекції колишньої бібліотеки Академії співу в Берліні (Zing-

Akademie zu Berlin), що була наприкінці Другої світової війни врятована і виве-

зена в Україну, а невдовзі повернута у Німеччину, знаходяться унікальні руко-

писи і стародруки найвідоміших музикантів Західної Європи. Найцінніша її 
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частина ─ автографи, прижиттєві копії та першодруки музичних творів компо-

зиторів з родини Бахів. 

Путівником по фонду № 441 ЦДАЛМЛ України, своєрідним каталогом 

слугували інвентарні книги бібліотеки Київської консерваторії, складені приб-

лизно у 1946 році. Під номером 907 зроблено такий запис; «Рукописні вокальні 

партії духовного концерту «Благообразный Йосиф». 

Справа № 907 складається з шести томів. Двадцять вісім анонімних хоро-

вих творів, що складають зміст шести томів рукописних партій, належать Баль-

дазаре Галлупі і Максиму Березовському. Новознайдені твори Березовського – 

реальна база для поповнення його творчої біографії, публікації нового зібрання 

хорової спадщини композитора, виконання, музикознавчо-історичних та теоре-

тичних досліджень. 

Цей рукопис містить усі надруковані і відомі на цей час концерти Макси-

ма Березовського (за винятком «Unser Vater»), літургію (№ 10), причастний 

вірш (№ 14), а також твори, що вважалися втраченими і відомими тільки за на-

звами, інколи і за початковими тактами (інципітами). 

Отже, пошуки і знахідки українських музикознавців на рубежі ХХ– 

ХХI століття підтвердили можливість подальших джерелознавчих відкриттів 

невідомих сторінок творчості українського Моцарта – Максима Березовського. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ТА 

ЕКСПЕРТИЗИ МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

 

Незважаючи на значний науковий інтерес до музичних інструментів, поза 

увагою сучасних музикознавців залишається проблема їх атрибуції та експертизи, 

зокрема, що стосується інформації про виробників, конструктивні та стильові 

особливості інструментарію, історію побутування тощо. 

Питання дослідження музичних інструментів відносяться до окремої гру-

пи досліджень з середини ХІХ ст., коли теоретики та історики музичного мис-

тецтва Західної Європи звернули увагу до згаданої теми. Вагому джерельну 

базу для науково-аргументованої експертизи музичних інструментів становлять 

праці А. Дрогемейра, Ф. Савара, М. Гроссмана, О. Меккеля та інших (середини 

ХІХ ст.). У дослідженнях Е. Витачека, Д. Зеленського, П. Зіміна, А. Лемана, 

Т. Підгірного, В. Стахова, П. Шенанте, Б. Янковського, О. Меккеля, А.Ф. та 

А.Е. Хиллів визначаються питання щодо конструктивних особливостей музич-

них інструментів. Дослідження старовинних смичкових інструментів південних 

та східних слов’ян здійснено переважно російськими та польськими вченими 

М. Тихомировим, М. Приваловим, В. Камінським, А. Полинським. У контексті 

розвитку світової культури струнно-смичкові інструменти розглядаються в працях 

Ен. Бейнса ”Музичні інструменти через століття”, К. Закса ”Історія музичних ін-

струментів”, Дж. Монтегю ”Світ бароко і класичних музичних інструментів”, 

Фр. Гелпін ”Європейські музичні інструменти”. Спроби застосувати загально-

системний підхід до аналізу проблем скрипкового мистецтва здійснено перева-

жно в зарубіжних дослідженнях М. Кемпбелл, Р. Стовелла, Т. Фабера та ін. 

В 90-х роках ХХ ст. стало можливим ознайомлення з працями західних 

дослідників, наприклад Ен. Бейнса ”Музичні інструменти через століття”, 

К. Закса ”Історія музичних інструментів”, Дж. Монтегю ”Світ бароко і класич-

них музичних інструментів”, Фр. Гелпіна ”Європейські музичні інструменти”, 

нові аспекти струнних інструментів аналізуються в працях сучасних вчених 

М. Кемпбелл, Р. Стовелла, Т. Фабера та ін.  

mailto:cv_mku@ukr.net
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Серед відомих учених, які вивчали музичні інструменти необхідно назвати 

ґрунтовні напрацювання українських дослідників Н. Свириденко, Л. Черкасько-

го та ін. 

Всі названі роботи не вичерпують порушеної проблематики стосовно іс-

торії і теорії музичних інструментів. Загальна картина атрибуції та експертизи 

музичних інструментів вимагає розгляду й уточнення багатьох її складових, що 

є частинами поєднання історичних і техніко-технологічних досліджень у царині 

вітчизняної культури. 

Аналіз сучасних досліджень свідчить про те, що проблема ідентифікації 

музичних інструментів в українському мистецтві належить до найменш вивче-

них, тому розгляд питання атрибуції та експертизи музичних інструментів по-

винно бути пов'язане одночасно з історичними, культурологічними і 

стилістичними аспектами. 

Є чимало проблем, що потребують вирішення. Особлива увага на сучас-

ному етапі зосереджена на становленні експертної діяльності в Україні, а саме 

дослідження музичного інструментарію, особливо сучасних регіональних шкіл, 

вивчення досвіду скрипкових майстрів та виробників поза межами нашої краї-

ни, і багато інших перспективних напрямків науково-дослідницької роботи.  

На сьогодні питання дослідження музичних інструментів залишається, 

свого роду, ”заповідником” традиційних якісних (і досить далеких від кількісних) 

поглядів, методів, концепцій. Важливим стає розширення погляду на музичні інстру-

менти, включаючи його цінність з історичної, художньої і мистецької точок зору.  

Відсутність точних даних про музичні інструменти, зокрема українських 

майстрів (виробників), безпосередньо впливають на якість атрибуції та експер-

тизи музичного інструментарію. Подібні труднощі в атрибуції вітчизняних му-

зичних інструментів мають зарубіжні та вітчизняні реставратори. Але ж 

помилка у визначенні часу виробництва і вибір невірної стратегії при реставра-

ційних роботах загрожує втратою старовинного інструменту.  

Одна з обов'язків фахівців музейної справи, займатися формуванням му-

зейних колекцій і поповненням фондів, – визначення автентичності музичних 

інструментів. Проте, іноді, вони, користуючись поширеною необізнаністю про 

музичні інструменти, піддаються бажанням видати «знайдений в кущах рояль» 

за культурно-історичну цінність, яка належала відомим особам. 

Таким чином, потреба в розробці наукової методики атрибуції і опису му-

зичних інструментів вітчизняних майстрів та виробників очевидна. Для її вирі-

шення першочерговим завданням є створення каталогу українських майстрів-

виробників, чисельність яких, за попередніми даними, понад 200 імен. Струк-
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тура цього каталогу може будуватися як на доступній інформації з архівних і 

друкованих джерел, так і на описі самих інструментів. В основі опису повинні 

бути: ім'я майстра (фабрики), матеріал та техніка, місце виробництва, роки ро-

боти, етикет або серійний номер. Якщо ж відштовхуватися від опису інструмен-

тів, то обов'язковими ознаками, крім імені майстра (фабрики) і місця 

виробництва, повинні бути рік виготовлення, конструкція (модель, тип, будова 

рами, діапазон), розміри, особливі ознаки та позначки тощо. 

 

Список використаної літератури 

1. Витачек Е. Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов [под ред. 

Б. В. Доброхотова]. – М. : Музыка, 1964. – 348 с. 

2. Горонок М. Д. Советы скрипичного мастера. – СПб. : Реноме, 2006. – 96 с.  

3. Дубинин Н. А. Ремонт смычковых инструментов. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 

96 с. 

4. Леман А. И. Книга о скрипкѣ № 4 [Текст] : в 2 частях. – М.: Собственность издателя 

П. Юргенсона, 1903. – 125 с.  

5. Подгорный Т. Ф. Из записок мастера под. ред. И. М. Ямпольского. – М.: Музгиз, 

1960. – 82 с. 

6. Свириденко Н. С. Проблеми збереження та реставрації рідкісних клавішних профе-

сійних інструментів в Україні: рояль Йоганн Шанц Національного музею історії України. – 

К., Мистецтвознавчі записки.2008. – Вип. 13. – С. 207–213 

 

Черкашина Наталя, 

головний судовий експерт Харківського  

науково-дослідного експертно-  

криміналістичного центру МВС України,  

аспірант Національної академії керівних  

кадрів культури і мистецтв 

 

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ГОЛЛАНДСЬКОЇ ГРАФІКИ  

У ХАРКІВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ МУЗЕЇ 

 

Харківський художній музей (ХХМ) має значну кількість творів голланд-

ської графіки ХVІІ–ХІХ ст.. Початок цієї колекції було покладено Олександром 

Паліциним (1741–1816) – відомим просвітником, перекладачем, архітектором 

та колекціонером. О. Паліцин після виходу на пенсію у 1792 р. оселився у се-

лищі Попівка Сумського повіту Харківської губернії, де згодом заснував куль-

турно-просвітницький осередок прогресивної інтелігенції Слобожанщини. 

Олександр Олександрович організував школу, де постійно навчалися 10–

12 учнів. Інші приїздили сюди 1–2 рази на рік і залишалися на кілька тижнів. 

Серед слухачів були сини багатих поміщиків (Шидловського, Надаржинського 
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та ін.), а також вихідці з дрібнопомісних дворян – С. Глінка, М. Алфьоров, 

В. Ярославський, К. Ланова, А. Кардашевський, М. Ушинський, Є. Васильєв, 

П. Байков, Л. Байков, Є. Станевич та ін. [4, 356]. Окрім школи, тут діяв гурток, 

деякі слухачі якого були вже відомими літераторами та вченими: В. Капніст, 

Іполит та Іван Богдановичи, В. Каразін, Г. Сковорода. Будинок Паліцина в По-

півці став місцем, де збиралася вся слобожанська богема – архітектори, пись-

менники, художники, освічені дворяни. «До Паліцина приїздили відомі поети, 

художники, архітектори, гравери, літератори, перекладачі творів французьких 

просвітителів, а то і просто поміщики, щоб набратися досвіду у справах вироб-

ництва чи господарювання. Усім він давав раду, всі залишалися задоволеними і 

вдячними. Спочатку дещо жартома, а потім і все більш серйозніше цей осере-

док культури почали називати “Попівською академією”» [5]. 

На зустрічах обговорювали реферати, переклади творів французьких пи-

сьменників, планували освітні програми для першого на Слобожанщині універ-

ситету. «Гурток Паліцина ретельно піклувався про початкову освіту в краї, 

отож невипадково, що на Сумщині було більше шкіл, ніж на Харківщині. Саме 

тому сумські поміщики так активно добивалися відкриття університету в Сумах 

ще в 1767 р.» [4]. Проте в Сумах відкрити освітній заклад такого масштабу не 

вдалось, були зібрані кошти для його будівництва в Харкові. Отже, Паліцинсь-

ка академія суттєво сприяла заснуванню Харківського університету. 

М. Ф. Сумцов писав: «“Попівська академія” свого часу була освітнім 

закладом і до відкриття Харківського університету частково виконувала роль 

вищого навчального закладу. …Діяльність Паліцина збіглася за часом і напрям-

ком з діяльністю В. Каразіна, і ці два чоловіки поклали наріжні камені в справу 

розвитку просвітництва в Харківській губернії» [8]. Д. Багалій зазначав з при-

воду намірів заснувати в Сумах університет: «В. Н. Каразін не стояв у цій спра-

ві особняком: він опирався на деяких освічених представників харківського 

дворянства. Одні з них були чадами Г. Сковороди або колегіуму, інші вихову-

валися на європейській культурі» [1, 40]. 

О. Паліцин славився своїми мистецькими колекціями, які після його сме-

рті успадкував його кращий учень М. Алфьоров. За життя О. Паліцина він був 

активним діячем Попівської академії та допомагав збагатити мистецьку колек-

цію. За фінансової підтримки членів Попівської академії та О. Паліцина М. Ал-

фьоров відвідав у 1805 р. Турцію, Грецію та Італію, де придбав значну кількість 

рисунків, гравюр та акварелей для цієї колекції. Після смерті М. Алфьорова ко-

лекція перейшла до його сина Аркадія Алфьорова.  
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Головною метою Аркадія стало «донесення» культурно-мистецької освіти 

до широких верств суспільства. «Кожен має працювати на користь своїй Батьків-

щині», – писав Алфьоров у листах з Німеччини, де він жив і лікувався з 1857 р. [7, 

83]. Він мріяв створити Академію мистецтв, тож ідучи до своєї мети, усі прибутки 

витрачав на створення бібліотеки та придбання картин, рисунків і гравюр. Перева-

гу А. Алфьоров віддавав старовинним гравюрам на міді, акватинті, офорту.  

У спадок від О. Паліцина та батька А. Алфьорову надійшло 50 живопис-

них полотен та 3421 твір графіки, які він, доповнивши власними надбаннями, 

передав до колекції Імператорського Харківського університету. «…до універ-

ситетського зібрання вливаються твори переважно голландських майстрів XVI–

XIX століть… Ця колекція містить справжні шедеври живопису: «Хрещення 

апостолом Філіпом ефіопського вельможі» Яна ван Скореля, «Сусанна і старці» 

Франца Флоріса, «Морський краєвид» Сімона де Влігера, «Сніданок» Ханса ван 

Санта та ін., оригінальні графічні твори Яна ван Гойєна, Пітера Молейна, Фра-

нческо Парміджаніно, Бертеля Торвальдсена, Луки Лейденського…» [6, 6]. Ра-

зом із колекцією до університету було передано 100 книг з приватної бібліотеки 

А. Алфьорова, а також 64 мистецькі видання. 

Харківський художній музей сьогодні має у своїй збірці рисунки та аква-

релі видатних голландських художників, котрі досі в переважній більшості не 

введені у науковий обіг, тож вивчення цих експонатів є вкрай актуальним. 

Рисунок тривалий час вважався одним з прямих засобів, за допомогою 

яких художник реагує на оточуючий світ та фіксує його. Твори з колекції му-

зею здебільшого є не ескізами, а самостійними роботами, які були призначені 

для продажу, і є свідченням того, яку роль відігравав рисунок у розвитку нідер-

ландського мистецтва XVІI–XIX ст.. Колекція дозволяє побачити, наскільки 

шанобливо голландські художники XIX ст. ставились до своїх попередників, 

роботи яких слугували для них джерелом натхнення. Традиції і теми, які скла-

лись протягом XVІI ст., продовжували надихати художників протягом наступ-

них двох століть. Тема, що пов’язує всі твори, – зображення власної природи та 

життя людей, позначені точною документальністю відтворення дійсності та го-

строю спостережливістю авторів. Графічні експонати у ХХМ свідчать про те, 

що цей підхід завжди неподільно пов’язаний з якісним рисунком, який вирізня-

ється використанням промовистих ліній, тонкими тональними та колірними 

співвідношеннями.  

Окрім подібності тематики та візуальних рис, надзвичайно цікавими є 

зв’язки між художниками, твори яких представлені в колекції музею. Напри-

клад, стиль Пітера де Молейна близький до вирішення робіт Яна ван Гойена. 
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Існує також припущення, що перший був вчителем Алларта ван Евердингена. 

Всі репрезентовані у збірці митці XIX ст. – Девід Блес, Йоханнес Босбум, Дез-

іре Оскар Леопольд вон Франкенберг ан Прошлитц – були членами художнього 

товариства-студії Пулькрі, яке діяло в Гаазі. Андреас Схелфхаут давав уроки 

Антонові Бракману, Яну Францу Хоппенбрууєрсу та Адріану Якобусу Вролій-

ку. Д. Блес був близьким другом Яна Вейсенбруха, Босбума, Самюєля (Сало-

мона) Леонардуса Вервира та Пітера Жерарда Вертіна, а всі вони навчалися в 

Гаазі разом із Бартоломеусом ван Ховом.  

Як саме А. Алфьоров дослідив ці звʼязки між художниками, чим він керу-

вався в процесі збирання колекції, нині невідомо і ще доведеться вивчати. Де-

тальне вивчення та стилістичний аналіз цієї колекції дозволить не тільки 

уточнити атрибуцію творів, а й вирішити широке коло питань щодо історії збі-

рки голландської графіки Харківського художнього музею. 
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МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ МЕРЕЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ  

ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Значне поширення впливу мережевої комунікації ХХІ століття на сучасне 

мистецтво посилює відповідний інтерес до вивчення проявів його конкретних 

форм. Дослідження присвячене аналізу нових комунікативних практик в сучас-

ному візуальному мережевому середовищі , які базуються на інтерпретації тво-

рів образотворчого мистецтва в контексті розвитку загальної культурної 

комунікації. 

Актуальність тематики пов'язана, перш за все, із стрімкою інтенсифікацією 

процесів мережевої комунікації і появою нових форм її реалізації. Місце та 

роль образотворчого мистецтва, специфіка його виявлення в мережевому фор-

маті стає предметом спеціальних досліджень в мистецтвознавстві, що дозволяє 

вивзначити особливості сприйняття та інформаційного забезпечення сучасних 

візуальних форм творчості. Ступінь охоплення аудиторії практикою створення 

цифрових форм образотворчого мистецтва і зростаюча популярність подібних 

форм інтернет-комунікації зумовлює актуальність досліджень, які аналізують ці 

феномени. 

Формується сучасний науковий запит на уточнення ряду понять, що ви-

значають напрямки мережевої комунікації та на дослідження значень, які фік-

сують різні форми подання мистецтва в мережевому середовищі, що з'явилися в 

останні роки і стали вагомою складовою арт-контенту. Аналіз різноманіття 

форм мережевої комунікації, заснованих на інтерпретації образотворчого мис-

тецтва, дозволяє вийти на рівень систематизації та класифікації цього важливо-

го феномену сучасної візуальної культури. 

У просторі мистецтвознавчо-культурологічних досліджень вивчення су-

часної візуальної культури у формах, що сьогодні набувають домінуючого ха-

рактеру, притягає все більше уваги науковців. Візуальні дослідження сьогодні 

стали актуальним мейнстрімом і ведуться на стику споріднених наук: мистецт-

вознавства, культурології, психології, соціології. Важливим завданням науко-

вих досліджень у цій міждисциплінарній системі «visual studies» стає розробка 

комплексу проблем морфології нового типу візуальності, визначення її зв'язку 
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із загальними тенденціями розвитку культури XXI століття. Оскільки характе-

ристики мережевої складової є ключовими в розумінні стратегії і механізмів 

розвитку нового візуального мистецтва, саме аналіз комунікаційно-мережевого 

досвіду є важливим для сучасної науки. Одним з відповідних фрагментів мере-

жевої культури на сьогоднішній день є простір образотворчого арт-контенту, 

вплив якого на динаміку розвитку нових комунікативних практик в останні ро-

ки є настільки істотним, що вимагає спеціального мистецтвознавчого вивчення. 

Комплексний характер дослідження сучасного образотворчого арт-

контенту як важливої складової мережевого середовища має на підставі вико-

ристання джерел різних областей наукового знання. Аналіз наукової літератури 

з суміжної проблематики дозволив виділити кілька основних блоків досліджу-

ваних проблем. 

Перший блок складають роботи, що аналізують сенс глобальних транс-

формацій сучасної культури. Основою відповідного напрямку наукових праць є 

постмодерністська теорія, що сформована в працях М. Фуко, Ж. Бодрійяра, 

Ж. Дельоза, Ж. Лакана, Ж.-Ф. Ліотара. Дослідження, що представляють собою 

першу спробу осмислити радикальні зміни соціокультурного ландшафту сучас-

ності, які надиктовані домінуванням інформаційної реальності, є ключовими 

для аналізу феномена мережевої культури. 

Однак сьогодні дослідники фіксують перехід постмодернізму до нових 

художніх форм і нового концептуального наповнення, який позначається тер-

міном метамодернізм, запропонованим голландськими культурологами Т. Вер-

мюленом і Р. ван дер Аккером. Властива метамодерністскому дискурсу 

реанімація класичних художніх ідеалів у час мережевої культури можлива в па-

радоксальній формі арт-мемів. Таким чином, в рамках дослідження сучасного 

арт-контенту особливого значення набувають роботи, що розкривають динамі-

ку відповідних глобальних змін культури. 

Другий блок робіт склали дослідження знакових систем і текстів культу-

ри, які дозволили вивчити коло проблем, що стосуються мови сучасного мисте-

цтва. Знаково-символічний характер мережевої сфери і зростаюча семіотизація 

цифрового середовища актуалізують питання філософії мови і семіотики куль-

тури, що відображені в роботах М. Бахтіна, У. Еко, Ю. Лотмана. Введений 

Ю. Крістевою термін інтертекстуальність характеризує одну з найважливіших 

властивостей арт-контенту – висловлювання за допомогою загальних місць і 

готових слів (подібний підхід до мистецького тексту представлений в роботах 

Ж. Женетта). У герменевтичній концепції Х.-Г. Гадамера образ трактується як 

одночасно візуальний, просторовий і соціальний феномен (медіальність, прос-
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торовість, перформативність). Але певна обмеженість семіотичної моделі обра-

зу стала очевидною для більшості сучасних дослідників. 

Наступний блок складають роботи, що досліджують феномен масової ку-

льтури, який необхідний для розуміння загального сенсу мережевої революції, 

що сталася в суспільстві, та аналізу принципів формування нової глобальної 

культурної мережевої спільноти. У сфері дослідження феноменів масової куль-

тури необхідно звернутися до імен С. Жіжека, Б. Гройса, П. Сорокіна та інших. 

Для даного дослідження важливо, що, незважаючи на масовий характер сучас-

ного арт-контенту, саме полемічна взаємодія елітарної і популярної культури є 

одним з основних художніх тропів сучасного мистецтва. Одночасно, в останні 

роки відбувся процес поступової трансформації проявів мережевої творчості з 

субкультурного явища у актуальний феномен масової культури. 

Також у дослідженні був використаний феноменологічний підхід до тво-

рів мистецтва, відображений у роботах М. Мерло-Понті та М. Хайдеггера. Ці 

автори наділяють артефакти мистецтва особливою силою впливу і важливими 

соціальними функціями незалежно від часового та географічного контексту їх 

створення. Їх ідеї розвиває Ж.-Л. Маріон, який констатує здатність художніх 

образів виступати в якості первинного досвіду реальності, що своєрідним чи-

ном формує нову картину світу. А, наприклад, М.-Ж. Мондзен допомагає гли-

бше розкрити механізми взаємодії реципієнта з твором мистецтва і 

проаналізувати естетичні стратегії авторів. 

Важливе коло робіт склали дослідження міждисциплінарної галузі «visual 

studies». Мистецтвознавство продовжує зберігати за собою прерогативу ви-

вчення візуальних образів, але при цьому важливо відзначити помітний пере-

лом у цій галузі, пов'язаний з розвитком такого напрямку міждисциплінарних 

досліджень, як «visual studies». Візуальні дослідження, які роблять ставку на 

осмислення візуальності як такої і активність суб'єкта, що сприймає, виступа-

ють як радикальний спосіб переосмислення історії мистецтва. У роботі викори-

стовується «нерепрезентативний» підхід до візуального образу, відбитий в 

працях таких вчених, як: К. Моксі, Г. Бальтінг, Ж. Діді-Юберман, Н. Тріфт, ко-

трі розглядають образ як автономний і активний початок. Ключова роль образу 

в соціальній комунікації – використання його не тільки як засіб поширення 

знань, але й як фактор його виробництва, що знаходить наочне втілення в обра-

зотворчому мистецтві мережевої доби. 

В рамках даного дослідження були використані ідеї Дж. Александера, що 

характеризують процеси сприйняття мистецтва, а також роботи Р. Краусс, які 

присвячені питанню образотворчого поля і позиції глядача і автора. Також на 
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прикладі естетики непрофесійної фотографії, такі дослідники, як: П. Бурдье і 

Дж. Уррі вивчали процес конструювання візуального в соціальному просторі. 

Медіальний аспект мистецтва є одним з найбільш актуальних мистецьких дис-

курсів епохи мережевих технологій. Різні концепції інформаційного суспільст-

ва та віртуальної реальності розроблялися також такими вченими, як: І. Масуда, 

Д. Белл, М. Кастельс, У. Дж. Мартін, Е. Гідденс та іншими. 

У працях М. Маклюена і Е. Тофлера надається теоретичне осмислення 

медіа-технологій як фактора змін культурного досвіду людства у світлі нових 

технологічних можливостей. На даний момент великий дослідницький інтерес 

представляє вивчення наслідків зміни моделей виробництва та споживання 

творів образотворчого мистецтва в умовах мережевої комунікації. К. Поул вва-

жає ключовою особливістю інтерактивності в нових медіа форму «матеріаль-

ної» трансформації твору. Г. Уейнбрен вказував на очільну роль можливості 

відкритого доступу до безлічі медіаелементів, які можна було б комбінувати до 

нескінченності, створюючи нові культурні смисли. Ці тези прекрасно ілюстру-

ють масові арт-практики нового типу, які вже встигли стати суттєвою частиною 

віртуальної комунікації сучасного індивіда. 

Отже, комплексний характер запропонованого дослідження має під со-

бою використання різноманітного методологічного інструментарію, який мож-

на розподілити на три групи методів: загальнонаукові, мистецтвознавчі та 

культурологічні. 
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Реалії світового ринку творів мистецтва та, особливо, антикваріату вимага-

ють від його учасників максимально прагматичного підходу. Фінансовий обсяг 

лише легально сегменту цього ринку минулого року, наприклад, становив більше 

шістдесяти мільярдів доларів. При такому обсязі існує статистично виправдана 

дуже висока ймовірність недобросовісних угод. Мова може йти про різні види 

шахрайства. Це і намагання використати слабкість національних правових полів у 

сфері торгівлі, переміщення творів мистецтва та антикваріату, неузгодженість і 

суперечливість міжнародного законодавства, що, суворо кажучи, шахрайством з 

точки зору формального права не є. А також масова розповсюдженість вже відверто 

шахрайських маніпуляцій з автентичністю предметів. Останнє явище існує у всіх 

сегментах ринку та практично у всіх типологічних групах предметів, що мають 

обіг. Наприклад, на думку визнаного експерта в галузі підробок авангардного мис-

тецтва початку ХХ ст. Джеймса Баттервіка, співвідношення автентичних до фей-

кових робіт у цій групі становить 1 : 10 – ринок надшвидко реагує на попит [3]. 

Проблема навіть не в тому, що ринок творів мистецтва та антикваріату 

належить до найбільш ризикованих. Найочевиднішою проблемою є те, що при 

колосальному обсязі угод, мізерна кількість спеціалістів здатна кваліфіковано 

визначити автентичність об'єкту експертизи та аргументовано викласти свої мі-

ркування у відповідній документації. Втім, активні учасники ринку, зазвичай, 

усвідомлюють ризики. 

Трохи інакша ситуація у вітчизняних державних установах, особливо пе-

риферійних. Цікаво, що Наказом Міністерства культури України №267 від 
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31.03.2017 затверджено вельми широкий перелік державних установ, закладів 

культури та інших організацій, яким дозволено проводити державну експертизу 

культурних цінностей на комерційній основі [1]. Цим документом передбача-

ється, що працівники перелічених установ апріорі володіють набором необхід-

них фахових компетенцій і здатні провести експертні дії на високому рівні. 

Однак, на практиці ситуація відмінна від бажаної. Проблеми держуправління та 

незадовільне фінансування галузі призвели до того, що на посадах мистецтвоз-

навців, бібліографів чи архіваріусів опиняються люди часто навіть без профіль-

ної вищої освіти, не кажучи вже про кваліфікацію експерта, втім згідно з 

Наказом їм надано право здійснювати державну експертизу [2]. 

Варто зазначити, навіть при належному рівні загальної фахової підготов-

ки, далеко не кожен мистецтвознавець чи історик, які щоденно працюють з 

творами мистецтва або антикваріатом, здатні виконати наукову, читай, конку-

рентоздатну експертизу. Єдина в країні кафедра мистецтвознавчої експертизи 

НАКККіМ не спроможна задовольнити потребу в експертах, крім того випуск-

ники не поспішають йти працювати в нерозкручені державні установи через ві-

дсутність фінансової зацікавленості. Випускники інших профільних навчальних 

закладів (наприклад, Київської та Львівської художніх академій, академії ім. 

Бойчука та ін.) при чудовому рівні знань з історії та історії мистецтва зокрема, 

не володіють методологією проведення експертних дій і, знову ж таки, не стоять 

в черзі за платнею молодшого наукового співробітника у провінційному музеї. 

Таким чином, часто працівники державних установ, зіштовхнувшись з 

необхідністю провести та задокументувати експертизу, в кращому випадку, ви-

находять триколісний велосипед в добу гіроскутерів, а в гіршому – засмічують 

та спотворюють історію мистецтв, множать фейкові провенанси, вводять в ома-

ну замовників та, зрештою, дискредитують установу. 

Не будемо зупинятися на проблемах культурної політики країни, зосередимося 

на ймовірних шляхах вирішення проблем непрофесійності. Очевидно, що швидко 

вплинути на загальну систему функціонування культурних установ неможливо, бо 

цей вплив має бути комплексним та багаторівневим. Однак, на рівні конкретних за-

кладів та працівників це цілком можливо. Авторкою були розроблені навчальні про-

грами у вигляді інтенсивів з експертизи та оцінки різних об’єктів дослідження: 

живопису, графіки, іконопису, рукописних та друкованих документів, нумізматики, 

фалеристики, історичної зброї тощо. Програми орієнтовані саме на формування 

основних вмінь і навичок проведення експертних дій в короткий термін. 

Оскільки експертиза – це обов’язково синтез гуманітарних, природничих 

і точних методів, то слушно робити акцент саме на формуванні у слухачів мак-
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симально широкого погляду на дослідження. Традиційно для атрибуції та екс-

пертизи послуговуються органолептичними методами та інтуїтивними здога-

дами. Якщо системно вводити поняття експертизи як комплексу різнорідних 

(історичних, документальних, стилістичних, фізичних, хімічних, статистичних 

тощо) наукових даних, це дозволить нарешті піднести експертизу з рівня інди-

відуального оціночного судження до рівня професійно-аналітичного висновку. 

Навіть відносно прості методи оптичної або цифрової мікроскопії, спостере-

ження в ультрафіолетовому та інфрачервоному спектрах (інстументарій фізики) 

здатні надати досліднику достатньо вихідних даних для аналізу. 

Підтвердження або спростування документальності провенансу – ще один 

важливий етап експертизи, який часто ігнорується або вважається несуттєвим. 

Втім, світові стандарти експертизи розглядають провенанс ключовою складо-

вою експертного висновку, тож немає підстав нею нехтувати.  

Ще одним проблемним моментом є цілковита неспроможність багатьох 

дослідників скласти експертну документацію. Оскільки в Україні не існує єдино-

го державного стандарту експертного висновку, то кожен експерт чи установа 

вигадують власні форми документації, які, на жаль, часто навіть неможливо при-

вести до прийнятної понятійної, правової та лінгвістичної норми. Зважаючи на 

такий стан речей, вкрай необхідно формувати у слухачів вміння та навички фор-

мулювання власних висновків та дати досвід складання відповідних документів.  

Наступна гостра проблема – низька загальна правова культура. Досвід 

проведення пілотного інтенсиву («Експертиза та оцінка творів живопису», 

травень 2019, НАКККіМ) виявив, що слухачі практично не орієнтуються у за-

конодавчій базі, яка регулює їхню діяльність. Твори мистецтва, предмети коле-

кціонування та антикваріат – перш за все, об’єкти цивільного права, тому 

введення в програму навчання курсу юридичних основ легальної експертної ді-

яльності вбачається вкрай необхідним. 

Загалом цілеспрямоване формування та/або підвищення професійної ква-

ліфікації експертів може досить швидко сформувати конкурентне поле в галузі 

експертизи творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату, що, в 

свою чергу, призведе до загального підвищення рівня експертних послуг в країні. 
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ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

АТРИБУЦІЇ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЕМАЛІ 

 

Техніка виконання творів із використанням емалі, з технологічної точки 

зору, являє собою легкоплавке скло з температурою плавлення нижчою, аніж 

температура плавлення тих металів, на які вони наносяться. Емаль являє собою 

тонкий шар скляного сплаву різних кольорів. Вона наноситься в порошкоподі-

бному стані на поверхню твору і безпосередньо на ньому, при нагріванні його 

металевої основи, плавиться.  

Атрибутивні властивості творів із художньої емалі походять від складу 

розчину – пропорції більш тугоплавких склоподібних сполук в легкоплавких. 

Ця пропорція повинна бути підібрана так, щоб при охолодженні та затвердінні 

емалі не виділялися частки речовини в кристалічному вигляді, що призведе до 

появи каламутних плям та інших дефектів, що має місце, коли в складі емалі 

переважають оксид кремнію і інші тугоплавкі сполуки. З іншого боку, надли-

шок легкоплавких компонентів, наприклад оксидів натрію і калію, прихводить 

до того, що емаль легко тріскається, роз'їдається кислотами і навіть розчиняєть-

ся в гарячій воді. Від надлишку оксиду свинцю емаль виходить м'яка та дряпа-

ється ножем. Проте, у сплаві з іншими кремневими і борнокислими солями 

свинцевий оксид утворює емаль досить міцну і, крім того, підсилює блиск, яск-

равість кольору і легкоплавкість. Таку технологію використання оксиду свинцю 

для приготування художніх емалей широко використовували у минулому. Вза-

галі склад емалей дуже неоднаковий і змінюється в широких межах в залежнос-

ті від призначення, що потрібно брати до уваги у якості кваліфікаційної ознаки 

при атрибуції предметів. 

Сучасні художники знову звернулися до цієї чудової техніки і самостійно 

проводять експерименти зі створення емалевої маси, тим більше що технічні 

труднощі, які були в минулому, зараз не існують. Вони намагаються скласти і 

сплавити для своєї роботи легкоплавкі художні емалі різноманітної кольорової 

гами. 
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Емалі бувають трьох видів: прозорі, опакові (глухі) та опалові. Прозорі, 

або наскрізні, емалі використовуються для покриття золотих і срібних виробів. 

Покриті такою емаллю гладкі або гравіровані ділянки металу, просвічуючи че-

рез емаль, доповнюються його блиском і забарвленням. Прозорі емалі володі-

ють сильним блиском, чистим глибоким кольором, грають і переливаються на 

різьбленому тлі металу. Опакові емалі непрозорі. Такі емалі застосовуються для 

покритття виробів з міді, а також і на інших подібних металах. Яскравість кольору 

таких художніх емалей перевершує прозорі емалі за блиском, соковитістю забарв-

лень, за контрастом відкритих частин металу з кольором емалей. Опалові емалі 

прозорі і поєднують в собі до певної міри якості перших двох. Залежно від кута 

падаючого світла така емаль здається то наскрізною (просвічує), то глухою з різ-

номанітною грою кольору і переливами, що нагадують густий опал. 

Зазвичай для отримання кольорових прозорих або глухих непрозорих 

емалей спочатку готують основний сплав, який називається флюсом, а потім до 

цього безбарвномго сплаву додають різні барвники і знову переплавляють. За 

складом флюсу також можна отримати певні кваліфікаційні характеристики 

при атрибуції твору. 

Для прозорих і найбільш легкоплавких емалей сучасні художники вико-

ристовують флюс наступного складу (масова частка,%): оксид кремнію – 21,8; 

оксид барію – 5,5; оксид натрію – 8,8; оксид титану – 2,4; оксид свинцю – 61,5. 

Існує багато старовинних простіших за складом рецептів флюсу, що вимагають 

ретельної перевірки і уточнення, оскільки вони запозичені з різних джерел.  

Глухі (непрозорі) емалі отримують, вводячи до їх складу такі речовини, 

які самі по собі непрозорі і в процесі плавки нерозчинні (оксиди олова, сурми, 

гіпс), або якщо і розчинні при високому нагріванні, то знову виділяються у ви-

гляді відкладень при охолодженні сплаву. Сюди відносяться: миш'яковистий 

ангідрид (білий миш'як), фосфорні і фтористі з'єднання і закис міді. Під час 

плавки вони утворюють однорідну прозору масу, а при охолодженні і затвер-

дінні відбувається виділення непрозорих елементів і емаль стає глухою. Якщо 

ці добавки, наприклад закис міді, були введені в сплав у великих кількостях, то 

відразу виходить глуха червона емаль, якщо ж добавки були мінімальними, то 

склад при першій плавці може бути утримано в прозорому стані, яке зникає при 

тривалих повторних нагрівах (вже в процесі припуску емалі на виробі), і прозо-

ра червона емаль перетворюється в глуху. 

Для нанесення емалі на виріб перш за все її необхідно перетворити у рівно-

мірний порошок. Порошок повинен бути досить дрібним, так як великі частинки 

важко розподілити рівним шаром на поверхні металу. Непрозору емаль розтира-
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ють до тонкого порошку, а прозору до дрібних зерен, так як від цього залежить 

сила світіння емалі. Однак дуже тонкий порошок після випалу на виробах утво-

рює мутні плями (особливо це відноситься до прозорих емалей). Дуже важливо, 

щоб зерна в емалі були приблизно одного розміру так, як дрібні зерна плавляться 

набагато швидше і встигають вже вигоріти до того, поки почнуть плавиться най-

більші зерна. В результаті колір емалі стає тьмяним, а іноді і брудним.  

Існують два способи накладення емалі на виріб: ручний і машинний. Руч-

ний спосіб зазвичай застосовується при накладенні емалі на невеликі поверхні 

складних конфігурацій і профілів, наприклад, в ювелірній справі. Машинний 

спосіб застосовується для емалювання великих плоских поверхонь. При емалю-

ванні плоских поверхонь емаль одночасно наноситься на обидві сторони плас-

тини. Причому емаль, нанесена на зворотний бік виробу, називається 

контремаллю і служить для запобігання викривлення виробу, яке неминуче че-

рез різні коефіцієнти лінійного розширення емалі і металу. 

 Отже, за складом флюсу, а також визначенням технології виготовлення 

твору при проведенні наукової атрибуції можна скласти уявлення про час по-

ходження предмета або нанесення емалі на його основу. 
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИТОКИ АВАНГАРДУ 

 

Прагнення розширити спектр теоретичних концепцій феномену авангарду 

стимулює пошук нових контекстних домінант. Аналіз проблем художнього ме-

тоду, форми, особливостей образного рішення розкривають сутність природи 

авангарду, як явища у сфері гуманітарного знання. Поява авангарду на зламі іс-

торичних соціальних епох спричинила до зміни осмислення художньої практи-

ки. Зазначимо, що філософсько-естетичну сутність авангарду в Україні вивчали 

В.Личковах, О.Петрова та ін., аналіз авангарду з позицій культурології розглядали 

О.Лагутенко, О.Яковлев, В.Вовкун та ін., мистецтвознавчий підхід у вивченні 

авангардного руху притаманний Д.Горбачову, О.Федоруку, Л.Кияновській,  



163 
 

М.Криволапову та ін. Проте чимала чисельність дослідників, які присвятили 

свої праці авангарду не звертали уваги на антропологічний феномен художньо-

го у соціумі та розвитку людини, і у зв’язку з цим феномену авангарду. 

Все ж у роботі В.Вовкуна зустрічаємо натяк на антропологію авангарду. 

Він звертає увагу на самоаналіз митця у контексті його вагомості в обгрунту-

ванні теоретичних концепцій [1]. Проникнення за межі об’єктивного, у царину 

підсвідомого, пошук першопричини художньої творчості приводить до викорис-

тання міждисциплінарних методів дослідженя мистецтва. При вивченні мистецтва 

епохи палеоліту Д. Льюіс-Вільямс, Т.А. Доусон, Р. Беднарік використали нейро-

психологічний підхід суть якого полягає у тому, що палеолітичні знаки можуть 

бути фіксацією еноптичних явищ мозку, тобто картинами внутрішнього уяв-

лення [2]. 

Виникнення образотворчого мистецтва у системі культурних цінностей 

давньої людини поставив питання про те, яким чином відбувся еволюційний 

«вибух», який призвів до виникнення мистецтва, і що він означав для людини. 

Поява авангарду на тлі вікових художніх констант є своєрідним вибухом. На 

думку В.Карпова та Н.Сиротинської розвиток культури людства демонструє 

наявність мистецьких паралелей поміж віддаленими в часі періодами. Зазначе-

на подібність інспірована наявністю внутрішніх механізмів, сформованих в 

умовах первісного суспільства із притаманною йому експресією ейдетичної ви-

разовості. Динаміка таких культурно-мистецьких тенденцій пов’язана з підсві-

домими імпульсами людського мозку, що визначило потребу впровадження 

таких новаційних термінів як нейроестетика та нейромистецтво. Результати 

осмислення сутності нейромистецтва можуть слугувати важливою складовою у 

дослідженні сучасних культурно-мистецьких здобутків, а також у визначенні 

ціннісних категорій гіперінформаційного суспільства. І можна продовжити – 

для осмисленя антропологічної сутності авангарду [3]. В цьому контексті важли-

вим чинником стала уява  ̶ невидима сила, що детермінує світ і наповнює його ес-

тетичним змістом. Впродовж тривалого існування людського виду, насамперед 

уява інспірує до творчості, а водночас постає символічним носієм інформації, 

що мігрує з однієї системи знаків до іншої в безмежних просторах людської 

свідомості. 

Антропологічну сутність авангарду пояснює співставлення розвитку мис-

тецтва ХХ століття із неклаcичною науковою парадигмою. Відлік свідомого 

входження Людини у світ власної загадкової ірраціональної сутності – підсвідомос-

ті, можна визначити трансгресивним культурним зламом на межі ХІХ-ХХ століть, 

коли європейські митці звертаються до почуттєвої “горизонталі” людського буття, 
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до пошуку глибинних емоційних компонентів і форм культури [4]. Це зумовило 

появу неймовірних мистецьких комбінацій, які спроектували культурне тло 

майбутніх десятиліть та виразно засвідчено різким руйнуванням усталених тра-

дицій, втілених в архітектурі, скульптурі, малярстві, музиці та пошуку нових 

мистецьких можливостей.  

Симптоматично, що аналогічний вихід за межі видимого або об’єктивного 

спостерігається в покроковому поступі й точних наук. Зазначену особливість у 

співставленні з музичними новаціями зауважила Ірина Тукова [5], яка відзначає 

першу третину ХХ століття як час кардинальної перебудови наукової парадиг-

ми, коли на зміну класичній (механістичній) прийшла некласична (релятивіст-

ська) картина світу. Це також відобразилося і в мистецтві, що підтверджує 

співставлення непов’язаних, на перший погляд, паралельних новацій науки та 

музики [6]. 

На підставі цього співставлення прогнозуємо вплив розвитку науки і тех-

ніки на свідомість мистця та ініціацію його мислевих операцій із пошуку нових 

форм, змісту, образів у мистецтві і у кінцеву рахунку – авангарду. Тут буде ак-

туальною філософія Ніцше у контексті використання метафоричної мови, як за-

собу вибудування програми самоперевершення людини з позиції внутрішнього 

зростання [7]. Злам суспільної свідомості ХХІ століття, розвиток штучного ін-

телекту потребує нових методів дослідження мистецтва із врахуванням найглиб-

ших дієвих чинників людського мозку та розвитку людини.  

Питання виникнення, походження та джерел авангарду завжди у полі на-

укового інтересу дослідників. Дослідниця Марина Юр обгрунтовано вказує на 

те, що витоки українського авангарду пов'язані із українським народним мисте-

цтвом. Підгрунтям такого твердження є наукові праці Ж.-К. Маркаде, О. Най-

денова, Д. Горбачова. 

Проте у хрестоматійній книзі Петера Бюргера [8], попри те, що він вважає 

мистецтво як соціальну інституцію, знаходимо твердження про головну умову 

виникнення авангарду – наявність автономного мистецтва, його перехід від са-

кральної та придворної культури до чистого естетизму. І це може відноситися 

до автохтонного українського народного мистецтва. Все ж авангард не є продо-

вженням естетизму, а є якісно новою практикою в якій виявляється нова сут-

ність. Мистецтво позбавилось прикладної та соціальної функції та стало 

інструментом пошуку нової образності, яким виступив авангард. 

Художні твори стають «маніфестаціями». Твір являє собою сукупність 

прийомів і засобів вираження – «колажність», створюючи можливість його 

«формалістичного» прочитання за допомогою різновекторного впливу його 
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елементів. Петер Бюргер пише про повне поглинання авангарду індустрією ку-

льтури. Проте авангард зникає не через його поглинання індустрією культури, а 

скоріше, із віднайденням нового контенту, сенсу та нової образності. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ  

ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Театрально-декораційне мистецтво – це стійка система творення образів, 

художнього простору в театрі, історично сформованих у певному культурному 

середовищі. Вирішальну роль відіграють художні зображення сюжетних ком-

позицій, образне втілення режисерських ідей, характерних рис мізансцени, ви-

ражені живописними, пластичними або графічними засобами. Залежно від 

характеру драматургічних і сценічних взаємозв’язків, ці фактори формують 

специфічні риси художнього простору театральної вистави.  

У виставі на сценографію покладено три основні функції: ігрову, персо-

нажну і функцію визначення місця дії. Персонажна функція полягає у вклю-

ченні сценографії в сценічне видовище у якості самостійного образотворчого 

(за засобами створення), матеріально-речового і пластичного персонажу. Ігрова – 

це безпосередня участь сценографії та елементів (маска, грим, костюм, речові 

http://kzdocs.docdat.com/docs/index-8175.html
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аксесуари) у перевтіленні зовнішнього вигляду актора і його грі. Позначення 

місця дії полягає в особливостях організації художнього простору вистави. 

Театрально-декораційне мистецтво (сценографія) розвивається на основі 

спадковості видимих традицій в історичній послідовності від античності до по-

стсучасності, відтак воно увібрало в себе багатовіковий естетичний досвід, теа-

тральні закони побудови художнього простору, що зумовило новаторські 

пошуки сучасних художників-сценографів.  

Проблемам дослідження становлення і розвитку українського театрально-

декораційного мистецтва присвячена достатня кількість публікацій. У даній галузі 

мистецтвознавства наукові дослідження проводили: В.Бєрьозкін, Г.Веселовська, 

В.Вериківська, В.Гайдабура, Д.Горбачов, Д.Лідер, І.Лобанова, О.Островерх, 

О.Роготченко, В.Фіалко, М.Френкель, Н.Ходаківська, В.В.Чечик, Д.Ярема та 

інші. Переважна кількість студій дослідження українського театрально-

декораційного мистецтва присвячена початку XX ст. (статті Л. Абраменко, 

Д. Горбачова, В. Лобанова, В.Чечик,). Часто праці вищезгаданих дослідників, 

(зокрема В. Фіалко і М. Френкеля) обмежуються радянськими часами, майже не 

зачіпають період незалежності України крім того вони написані у своїй більшо-

сті проблем театрального мистецтва в контексті теорії режисури, а не мистецт-

вознавства Сценографія ж початку XXI ст..висвітлена лише фрагментарно. 

Зокрема, до цієї проблематики звертається Г. Веселовська [4]. 

Сценографія як і мистецтво загалом, є своєрідним живим організмом, 

який через художні образи доносить основні посилання, продиктовані історич-

ними реаліями, вбираючи в себе кращі традиції національної культури та світові 

мистецькі тенденції. Українська сценографія є світовим явищем, тому доцільно 

буде прослідкувати історію і розвиток українського театрально-декораційного 

мистецтва в контексті світового, починаючи від перших його проявів. 

В історії розвитку європейської сценографії визначено наступні етапи: 

«прасценографії (персонажна функція – від homo sapiens до V ст. до н.е.); ігро-

вої сценографії (від V ст. до н.е. до XV ст. – античність, середньовіччя); деко-

раційного мистецтва (функція позначення місця дії – XV ст. – початок XX ст.); 

дієвої сценографії (сценографія є динамічним елементом вистави – початок XX 

ст. і до тепер)». [5]. 

Прасценографія на теренах сучасних українських земель перегукувалася 

із загальними тенденціями світової культури й була пов’язана головним чином із 

язичницькою обрядовістю і фольклорно-світськими ритуалами, які вирізнялись 

високою художністю і драматичністю. Вони включали в себе основні елементи 

сучасного театру: художню образність, символізм, діалогічне спілкування, маску-
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вання, перевтілення. Функції театрально-декораційного мистецтва в обрядовості 

України язичницького періоду виконували побутові предмети, навколишнє сере-

довище (відкрита місцевість, інтер’єр та екстер’єр життя) та язичницькі культові 

атрибути.  

Як визначають дослідники, масові свята зародились у Стародавній Елла-

ді. Під час святкування влаштовувалися містерії в першооснову яких були пок-

ладені міфологічні уявлення про світобудову. Саме містерії, на думку багатьох 

вчених, заклали початки давньогрецьких театрів, і відповідно, стали поштовхом 

до еволюції театрально-декоративного мистецтва. Декорації і механізми, що за-

стосовувалися під час театральних вистав, мали примітивну конструкцію, яка 

була обумовлена бажанням давньогрецьких митців зосередити увагу глядачів 

виключно на персоналіях і дійствах, а не на їхньому оформленні. Як зазначає у 

своїй статті «Сценографія і постановочна частина (питання історії і театральної 

практики)» К.І. Чижмакова: «Специфіка розвитку постановочної справи протя-

гом довгих століть…незмінно залежала від трьох обставин: по-перше,…це за-

гальні завдання епохи, обумовленні багато в чому контингентом глядачів; по-

друге, від рівня розвитку образотворчого мистецтва досліджуваного періоду і, 

по-третє, від загальних показників розвитку техніки». [6]. 

Наступним етапом розвитку ігрової сценографії стала епоха середньовіччя, 

що проникла у всі сфери життя й намагалася величчю і феєричністю видовищ за-

хопити собою якомога більшу кількість людей, тому і тогочасний «театр» став не-

від’ємною частиною церковної ідеології. Основним образотворчим виразником у 

релігійному «театрі» були церковний інтер’єр та культові атрибути. Для європей-

ського середньовічного театрально-декораційного мистецтва характерний антич-

ний принцип, що демонстрував об’ємні рішення побудови сценічного простору. 

Українське театрально-декораційне мистецтво середньовіччя – це за ча-

сом мистецтво Київської Русі (кінець IX – середина XIII ст.), яке було пов’язане 

з обрядовими театрами і діяльністю скоморохів – первісними акторами на ни-

нішній території сучасної України. У літописах перші згадки про скоморохів 

містяться у «Повісті врем’яних літ» (початок XII ст.), а перші зображення арти-

стів знаходяться на фресці Софіївського собору в Києві і датуються XI ст. Дос-

лідження І.Франка стверджують, що найдавніша вертепна скринька з’явилася в 

1591 році. І якщо проаналізувати спосіб пересування ляльок з українського вер-

тепу, то, на думку П. Житецького, стає очевидним подібність їхнього руху до 

європейських маріонеток середньовічного театру. 

На межі XV і XVI ст. розпочався якісно новий етап розвитку європейсь-

кого театрально-сценічного мистецтва. Побудова театрального простору в кож-
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ній країні мала свої особливості. Саме в цей час відбувається становлення іта-

лійської декораційної системи, яка підхопивши здобутки у декораційному мис-

тецтві минулих років, внесла значні зміни у сценічне оформлення.  

Сьогодні театрально-декораційне мистецтво складне, багатогранне художнє 

явище. Маючи глибинні зв’язки з історичним минулим, воно не розриває істо-

ричного ланцюжка національних традицій, локальних і загальних законів, зба-

гачуються новими елементами через трансформації художнього простору в 

театрі. 
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Барановська Анастасія, магістр  

 

ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ МЕЖ МИСТЕЦТВА 

 

З того часу, як за художниками поступово закріпилось право абсолютної 

творчої свободи, останні могли проголосити твором мистецтва будь-який 

об’єкт чи акт своєї творчості. Для прикладу, у 1967 році у Нью-Йорку позаду 

музею Метрополітен урочисто була встановлена «невидима» скульптура Класа 

Ольденбурга. Інсталяція полягала у викопуванні діри з її подальшим закопу-

ванням. Консультант з міської архітектури Сем Грін прокоментував цей вчи-

нок: «Це концептуальний твір мистецтва… Якщо Ви не можете бачити статуї, 

це не означає, що її там немає [1,35]».  

Разом з тим, очевидний як суспільний супротив, так і супротив у окремих 

мистецьких колах визнавати мистецтвом будь що у епоху як модернізму, так і 

постмодернізму.  



169 
 

Так, на початку ХХ століття у зв’язку з стрімким розвитком авангардних 

течій, представники яких прагнули до розірвання зав’язків з класичним мистец-

твом, багато філософів та теоретиків мистецтва підіймали питання про руйна-

цію мистецтва.  

«Человек последнего творческого дня хочет сотворить еще никогда не 

бывшее и в своем творческом исступлении переступает все пределы и все гра-

ницы [2, 3]» – писав у 1918 році видатний філософ Микола Бердяєв у роботі 

«Кризис искусства».  

Теоретик мистецтва Г.В. Плеханов у своїй праці 1912 року «Искусство и 

общественная жизнь», звертаючи увагу на «гонитву за “новим”», зауважує: 

«Многих и многих современных художников старое не удовлетворяет единст-

венно потому, что пока за него держится публика, их собственная гениальность 

остается “неизданной” [1, 25]». 

«Кубисту не интересно писать картины; ему интересно лишь показать, 

как они пишутся. Такое отношение к искусству возможно лишь в конце худо-

жественной эпохи [3, 86]», зазначає Володимир Вейдле у праці «Умирание ис-

кусства» у 1937 році.  

З іншого боку, глузування та насмішки відвідувачів йшли виставкам мо-

дерністів тільки на користь, оскільки свідчили про революційний характер 

представленого мистецтва, а продажі на цих виставках символізували перемогу 

мистецтва над сміхом [4, 20]. 

У наші часи вже авангард перетворився на «класику» мистецтва, а гонит-

ва за новим не спиняється, розширюючи межі мистецтва настільки, що деякі 

теоретики не безпідставно досліджують, чи взагалі існує питання «меж» для 

мистецтва та чи не є це тільки питання зрозумілості звернення художника? 

Німецький скульптор-абстракціоніст Г. Гізигер у 1962 році із смутком 

писав: «…усе божевілля, поставлене великими художниками на службу наймо-

гутнішої революції в історії мистецтв, окарикатурине епігонами до ступеня 

справжнього посміховища. Роками ми вважали за потрібне робити як-небудь 

обов'язково не так. Те, що ще ніхто не придумував [1, 37]».  

На зміну традиційним художнім матеріалам прийшли нові медіа та експе-

римент. Вже у 70х роках більшість художників почали використовувати реді-

мейди у своїй творчості задля, на їх погляд, якнайкращого самовираження у 

мистецтві.  

Який інтерес може представляти для поціновувачів мистецтва інсталяція 

Фішлі та Вайса у магагазинній вітрині у вигляді драбин та ганчір’я, вимазаного 

фарбою, або як відрізнити мистецтво від реальних речей, які мистецтвом не є, 
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але можуть бути використані у якості творів мистецтва [4, 29], запитував кри-

тик та теоретик мистецтва Артур Данто.  

Образотворче мистецтво (зі своїм традиційним уявленням про професіо-

налізм), на думку сучасного художника Семена Файбісовича, витіснене актуа-

льним, «елітарним» мистецтвом, що апелює лише до експертів та «справжніх» 

поціновувачів, а також салонно-кітчевим позаінтелектуальним. При цьому, він 

зазначає, що через епатаж та відсутність дохідливої мови актуальне мистецтво 

«обнаружило падение интереса к себе до такой степени, что его лелеемая эли-

тарная актуальность начала попахивать маргинальностью, а пропасть между 

искусством и обывателем оказалась столь велика, что бросаемые вызовы уже не 

долетали по назначению» [5].  

Відтак, окремі художники почали досягати «слави» порушенням етичних 

та юридичних норм. Так, у Лондонській галереї на очах у відвідувачів та з тра-

нсляцією по телебаченню фон Хагенс препарував мертве тіло, називаючи це ес-

тетичною акцією, а себе художником [6]. Згадаймо також віденських 

акціоністів, яких неодноразово заарештовувала поліція. 

Швидкий науково-технічний розвиток у ХХ столітті вплинув на мистецт-

во, зливаючи його з іншими видами діяльності, наприклад, біоінженерією, коли 

вже ДНК та генетика стають новими медіа у мистецтві. 

Вказані експерименти змушують теоретиків мистецтва замислитися, що 

таке мистецтво, як визначити його межі. З метою відповіді на ці питання то-

чаться численні дискусії з приводу суті та поняття мистецтва, його задач; по-

няття твору мистецтва; ролі критиків, мистецтвознавців, соціальних інституцій, 

а також соціуму у визнанні об’єкта твором мистецтва; поняття художника та 

художньої творчості.  

То чи можливе визначення мистецтва, запитує А. Данто у праці «Що таке 

мистецтво?» Сьогодні мистецтво плюралістичне. Однак могутня сила мистецтва 

пов’язана з тим, що робить його мистецтвом. Воно охоплює все, що представники 

світу мистецтва вважають гідним демонстрації й вивчення в музеях [4, 16].  

Як ми вже зазначали, мистецтво модернізму на початку свого виникнення 

сприймалось з численною критикою, проте саме у 30х роках ХХ століття в 

Америці почали виникали музеї сучасного мистецтва, які підтримували мистецтво 

модернізму та зміцнювали його статус.  

Те, що не було художнім з точки зору самих творців, потрапляючи в музеї 

і на виставки, епатуючи публіку, викликаючи запеклі суперечки критиків, – 

стало вважатися явищами новаторського мистецтва, нової художньої культури. 
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В. Беньямін назвав це «аурою», оскільки поміщений в музей предмет став набува-

ти якість ніби художності, навіть незважаючи на її повну відсутність [1, 29].  

Французький соціолог П’єр Бурдьє намагається пояснити механізм пере-

ходу від немистецтва до мистецтва і проголошує, що він реалізується як прив-

ласнення специфічного погляду, навички спостерігати мистецькі об’єкти не так, 

як ми спостерігаємо буденні речі, і що ця звичка культивована певними соціа-

льними інституціями, ритуалами, мовою [7]. 

В той самий час німецький теоретик Ніклас Луман заперечує можливість 

спостерігати межу і перехід від немистецтва до мистецтва. На його думку, межа 

є результат рефлексії. Я бачу об’єкт як немистецький, потім вже бачу його як 

мистецький, і таким чином з’являється межа [7].  

Слабким місцем усіх вищезазначених концепцій, на нашу думку є те, що 

не приділена увага природі мистецтва, підставам, на яких об’єкт сприймається 

мистецьким. Ставлення до об’єкту в даному випадку залежить від суб’єктивних 

оцінок, в першу чергу, критиків та музейних кураторів, в той час як існує безліч 

прикладів зміни смаків у мистецьких колах. Наприклад, критик Стасов в 50-х 

роках минулого століття доводив неперевершеність і велич Брюллова, а вже в 

60 році піддав його нищівній критиці [1, 46]; загальновизнаний художник Едвард 

Хоппер влаштовував пікет біля Музею Уітні на знак незгоди з тим, що музейні 

куратори, керуючись своїми уподобаннями, підтримували абстракцію [4, 28].  

Тьєррі де Дюв у своїй роботі «Именем искусства. К археологии совре-

менности» спростовував можливість визначити мистецтво як поняття. Він схи-

ляється до номіналістської онтології: «Пісуар Дюшана виявляє магічну владу 

слова «мистецтво»,…він...ілюструє невизначеність, відкритість та незаверше-

ність поняття «мистецтво»…є емблемою теорії мистецтва як перформативного 

утворення…. ніщо не відрізняє його від будь-якого пісуару, немистецтва, за ви-

нятком, знову ж таки, найменування мистецтво [8, 19]».  

Отже, витвір мистецтва стає витвором мистецтва тому, що хтось (сам ху-

дожник або хтось інший) про це сказав і представив його для оцінки іншим. 

Але водночас постає запитання: хто має право так сказати? Дюшан не був ви-

знаним художником. Він став таким саме тому, що виставив пісуар [1, 49]. 

Гомбріх каже: «Мистецтво» як таке не існує. Існують тільки художники 

[8,15]. Тоді хто є художником у час, коли навіть художня освіта не є 

обов’язковою, щоб називати себе художником? 

Повертаючись до досліджень Данто, на нашу думку, слід погодитись з 

висунутим ним постулатом про те, що твори мистецтва є завжди про щось, во-

лодіють відповідним змістовним значенням. А змісти втілені в тому предметі, 
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котрий ними володіє [4, 48]. Ці дві характеристики є внутрішніми ознаками ми-

стецтва. В цьому вбачаємо «розворот» у бік аналізу сутності, природи мистецт-

ва. Як пише Манін, «Сутність мистецтва «заключена» у його природі, а не в 

тому, як до нього відноситься суспільство [9, 12]». 

Але і сам Данто «спантеличений» тим, як художники експлуатують по-

няття змістів. Він приводить приклад з буденною річчю – пакувальною короб-

кою Brillo. Спочатку, у 1964 році, Ворхол відтворив ці коробки та виставив у 

галереї як мистецькі твори, потім апропріаціоніст Майк Бідло повністю відтво-

рив коробку Ворхола, намагаючись зрозуміти, що це означало – створити такі 

коробки. Коробка Бідло стала визначальною роботою 80х. А в 1990 році кура-

тор Понтус Хультен створив фальшиві коробки Brillo та засвідчив їх справж-

ність. Ці підробки неможливо було відрізнити від оригіналу, тож Хультен 

помер до того, як його викрили. Тепер у нас є чотири коробки, зазначає Данто, 

але їх обов’язково буде ще більше і кожна означатиме щось нове. Це дуже схо-

же на Кінець мистецтва [4, 61]!  

Далі Данто додає, що дефініція мистецтва повинна охоплювати універ-

сальну художність творів мистецтва [4, 51], і при цьому не дає відповідь, що 

розуміти під художністю. 

За таких обставин Манін стверджує, що людська мова не дає уявлення 

про мистецтво. Вона може слугувати засобом інтерпретації у тому випадку, 

якщо сторони розуміють, що таке мистецтво. Люди, що відчувають мистецтво, 

розуміють його без слів [9, 8]. Теоретик мистецтва Поль Зіфф, засновник теорії 

антиессенціалізму, додає: «Мы знаем, что такое искусство, когда никто об этом 

нас не спрашивает; то есть мы знаем достаточно хорошо, как правильно приме-

нять слово “искусство”. А когда нас спрашивают, что такое искусство, мы не 

можем ответить…[10, 94]».  

Ми розглянули малу частину підходів щодо визначення поняття мистецт-

ва і його меж. Великий інтерес для нас представляє теорія марксистської есте-

тики і мистецтвознавста, що грунтовно викладається у праці Єремєєва А.Ф. 

«Границы искусства», а також дослідження Рудольфа Арнхейма, які ми 

обов’язково зачепимо в подальшому. Не існує жодного серйозного вченого, 

який би не цікавився цим питанням. Проте, за словами В.М. Алахвердова досі 

не існує критерія, що однозначно дозволяє відрізнити мистецтво від немистецт-

ва, тим більше відрізнити шедеври від рядових творів[1,12].  

Про втрату орієнтирів та кризу сприйняття сьогодні пишуть і говорять. За 

відсутності однозначних критеріїв, ми впевнені, що поціновувачі здатні відчу-

вати та мати свою думку, де є мистецтво, а де варто з цим посперечатись. Тож, 
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наводимо слова критика Кокса, що у огляді першої виставки сучасного мистец-

тва у Америці, звертаючись до людей, сказав: «именно для вас создается ис-

кусство, и сами судите честно, полезно ли то, что называет себя искусством, 

для вас или для мира. Вы можете ошибаться, но, в главном, ваши инстинкты 

верны, и, кроме того, вы и есть последний судия. Если ваш желудок бунтует 

против этого хлама, то потому, что это не годится человеку в пищу [10,83]». 
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Бєлофастова Марія, 

магістр, мистецтвознавець-експерт 

 

ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ЯК ОБ'ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Твори мистецтва можуть розглядатися, як цінний актив інвестицій, на від-

міну від інших вкладень, вони не втрачають своєї споживчої вартості. Ціна на них 

зростає незалежно від інфляції та інших економічних процесів. Тобто жоден з ви-

дів інвестування не має суперників з творами мистецтва за прибутковістю. Однак 

арт-інвестиції мають довготривалу перспективу, якщо передбачити тенденції 

розвитку ринку продовж десяти років, вірогідно здобути суттєвий прибуток.  

Наприклад, у 2018 році Аукціонний дім Sotheby's, Нью-Йорк продав кар-

тину Амедео Модільяні, «Оголена, що лежить», 1917 р. за 157,2 млн доларів, а 

попередній власник у 2003 році купив за 26,9 млн доларів. Сума 157,2 млн до-

ларів стала рекордом для аукціонного дому. 

https://gertman.livejournal.com/35103.html


174 
 

Інший приклад, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк продав картину 

Казимира Малевича, «Супрематична композиція», 1916 р. за 85,8 млн доларів. 

В останній раз вона була продана на аукціоні у 2008 році за 60 млн доларів. 

Тобто є тенденція до зростання цін [4]. 

На даний момент вкладення грошей в мистецтво йде за двома основними 

напрямками, кожне з яких має свої тонкощі, які з певних причин підходять 

тільки деяким інвесторам. 

Пряме інвестування грошей в культурні цінності самим інвестором і са-

мостійна робота з цим об'єктом, щодо підвищення його цінності і вартості. Це 

досить складний і трудомісткий процес. Інвестор сам повинен знати історію 

мистецтв, відрізняти автентичний твір від підробки, бути достатньо кваліфікова-

ним фахівцем з оцінки предметів мистецтва, щоб вміти швидко оцінити початкову 

його ціну та перспективу її зростання. До того ж необхідно популяризувати твір 

мистецтва, а саме брати участь у мистецьких проектах, виставках та інших куль-

турних заходах, для того щоб ціна не стояла на місці, а показник тенденцій не 

йшов до низу, що є не припустимим для цього виду вкладень. 

Другим основним напрямом є опосередковане інвестування в мистецтво. 

Цей вид практично не має недоліків. Вхід на ринок інвестицій тут доступний 

кожному, в силу того, що купуються акції підприємства, яке володіє інвести-

ційним портфелем культурних цінностей. Саме тому ви можете вкладати свої 

гроші в предмети мистецтва, вартість яких велика. Компанія, що випускає цінні 

папери забезпеченням яких і служать вищевказані цінності, і робить всі дії по 

збільшенню вартості, популярності та культурної цінності об'єктів вкладень [3]. 

Інвестування в мистецтво в будь-якому випадку не можна назвати одно-

значно пасивним видом приросту коштів. Це динамічний напрямок інвестицій-

ного ринку. Цінність творів мистецтва все більше зростає, особливо при 

правильній роботі з ними.  

Інвестувати завжди краще в «трендових» художників, чиї роботи стабільно і 

динамічно зростають в ціні. Але при цьому потрібно звертати увагу на якість ро-

біт. Визначити рівень завжди може допомогти експерт, але це не виключає необ-

хідності в самоосвіті колекціонера, його занурення у сферу мистецтва. Ціна 

роботи буде залежати від того, наскільки ім'я автора «розкручене», тобто є брен-

дом. Над формуванням впізнаваності художника працюють галеристи, куратори, 

арт-критики. Але не можна недооцінювати ступінь впливу на цей процес колекці-

онера, зацікавленого в зростанні цін на роботи художника, в якого він інвестує [2]. 

Найчастіше купують роботи таких художників − вже українських класи-

ків сучасного мистецтва – як Олег Тістол, Арсен Савадов, Василь Цаголов, 

Олександр Ройтбурд, Віктор Сидоренко, Павло Маков, Анатолій Криволап. 
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І то, шукають їх роботи дешевше на вторинному ринку, тому що з часом 

вони точно будуть коштувати набагато дорожче. Динаміка цін на мистецтво іс-

нує. Ті картини, які 2000 року коштували 3000 доларів, у 2010 році – вже стоять 

10 тисяч – каже Ігор Абрамович арт-дилер та куратор [2].  

За результатами аукціонів «Sotheby’s», «Золотое Сечение» у 2018 році 

були продані роботи відомих українських художників. 

- Анатолій Криволап, «Пейзаж», 1990 рік. Київ, аукціонний будинок 

«Золотое Сечение». Продана 28 листопада 2018 за $ 6,050; 

- Ілля Чічкан, «Жіночий портрет», 1995 рік. Київ, аукціонний будинок 

«Золотое Сечение». Продана 28 листопада 2018 за $ 5,225; 

- Юрій Плісс, «Ню з кішкою», 1994 рік. Київ, аукціонний будинок «Зо-

лотое Сечение». Продана 31 травня 2018 за $ 4,950; 

- Олександр Ройтбурд, «Зустріч», кін. 1980-х. Київ, аукціонний будинок 

«Золотое Сечение». Продана 28 листопада 2018 за $ 4,950; 

- Арсен Савадов, «Без назви із серії Love Story», 2000, тираж 1/7. Лон-

дон, аукціонний дім «Sotheby’s». Продана 27 листопада 2018 за $ 4,783 [1]. 

Анатолій Димчук, колекціонер і засновник Dymchuk Gallery: 

«На українському арт-ринку, безсумнівно, відбуваються купівлі-продажу, а 

це значить він існує. Інше питання, що велика частина ринку знаходиться в тіні, а 

обсяги продажів дуже незначні для країни з майже п'ятдесятимільйонним населен-

ням. Таким чином, маємо дуже слабкий ринок, десятиліттями перебуває у стадії 

формування, що і дозволяє експертам говорити, що його зовсім не існує. Не в 

останню чергу такий стан справ зумовлений соціально-політичною ситуацією, яка 

на даний момент погіршилася до крайності. Але це не означає, що не варто інвесту-

вати в мистецтво. На мій погляд, в художників, чиї роботи згодом виростуть в ціні, 

завжди є сенс вкладати. Адже криза дає нові можливості, а той, у кого зараз є вільні 

гроші, може виграти по-крупному, зробивши зараз розумне вкладення» [2].  
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Бондарець Євгеній, аспірант  

 

АТРИБУЦІЯ ІКОНИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

«ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ІЛЛІНСЬКОЇ» 1729 РОКУ, ПЕНЗЛЯ ЧЕНЦЯ  

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ – ДАЛМАТА ПЕЧЕРСЬКОГО 

 

На сьогоднішній день є досить актуальним питання всебічного вивчення 

аутентичних творів українського іконопису з приватних збірок з метою розши-

рення, доповнення та корегування існуючих критеріїв атрибуції.  

Цікавим і рідкісним прикладом підписної та точно датованої пам’ятки є ікона 

Пресвятої Богородиці «Чернігівської Іллінської» з приватної київської колекції.  

Представлений образ Божої Матері був написаний ченцем Києво-

Печерської Лаври – Далматом Печерським в 1729 році. На жаль біографічні да-

ні про майстра відсутні.  

Живопис ікони виконаний олійними фарбами на залевкашеній липовій 

дошці, що складається з двох частин які скріплені двома врізними тильними 

шпугами. Розмір дошки – 93х57х2,3 см. Тильна сторона – майстерно оброблена 

скобелем.  

На торцях присутні отвори від цвяхів якими кріпилася риза (на жаль 

втрачена).  

При дослідженні фарбового шару в ИЧ променях – виявлений нечіткий 

підготовчий малюнок.  

Тло живописного поля ікони – темно-оливкове, традиційні поля відсутні, 

середник обрамлений тонким чорним опушом. 

Богоматір з Немовлям зображена ледь не на дві третини, заповнюючи 

фактично весь простір середника ікони.  

Лики Діви Марії і Христа – трохи витягнуті, з невеликими рисами; написані з 

умовним світлотіньовим моделюванням тоненькими короткими мазками тілесних 

тонів. Карнація – світло-приглушена, з червоно-рожевою підрум’янкою.  

Голова Марії увінчана золотою короною, злегка нахилена вліво, погляд 

спрямований вперед. Правицею Вона вказує на Христа молитовним жестом, 

підтримуючи його лівою рукою. Маленький Христос двоперсно благословляє 

предстоячих витягнутою вперед правою рукою, в лівій – тримає згорнутий су-

вій. Голова його трохи нахилена в бік Матері, ніжки щільно зведені.  

Пресвята Діва одягнена в синю ризу з позолоченими коміром і зару-

кав’ями, прикрашеними шитвом перлами і дорогоцінними каменями. Поверх 

ризи накинутий червоний мафорій із вишуканою облямівкою. Христос  
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виряджений в білий хітон і золотий гіматій аналогічно прикрашений ошат-

ним шитвом.  

В цілому, драперія одягу Святих передана досить виразно. Тло німбів – 

золочене. 

Подібні за пропорціями образи є досить характерними для українських ікон 

Пресвятої Богородиці другої половини XVII – першої половини XVIII століття.  

Знизу середника знаходиться дробівниця з автентичним написом, що вка-

зує на місце, автора і дату написання даного ізводу: "Изображение Иконы Пре-

святой Богородицы Черниговской Ильинской Сия Изобразися // Киево 

Печерской Тщанием Монаха Далмата Послушника Пече...(скгого) (з кирил.) 

1729 года".  

На зворотному боці дошки, над верхньою шпугою розміщений частково 

збережений (читається в ІЧ променях) автентичний чорнильний напис в якому 

йдеться про протограф Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері написаної в 

1658 році Григорієм Дубенським, та згадування про автора даного ізводу – чен-

ця Далмата Печерського.  

По середині тильної частини дошки розташований чорнильний малюнок 

із зображенням Успенського собору Києво-Печерської Лаври.  

Ікону Пресвятої Богородиці «Чернігівської Іллінської» за своєю іконог-

рафією можна віднести до традиційного типу Одигітрії.  

Чудотворний першообраз був написаний у 1658 році ченцем Троїцько-

Іллінського монастиря в Чернігові – Геннадієм (Дубенським) при ігумені Зоси-

мі (Тишевичу) і Лазарю (Барановичу), архієпископу Чернігівському. Наразі 

вважається втраченим, після останнього перебування в Троїцько-Іллінському 

монастирі до його закриття в 1924 році.  

Історія ікони і чудеса від неї описані свідком подій святителем Димитрі-

єм, митрополитом Ростовським, в творах «Дива Пресвятої і Преблагословенної 

Діви Марії» (Новгород-Сіверський, 1677 рік) і «Руно орошенное» (1-е вид.- Черні-

гів, 1683 рік). Про деякі дива також згадує святитель Іоанн (Максимович), митро-

полит Тбіліський, в віршованому творі «Богородице Діво» (Чернігів, 1707 рік).  

В списках чудотворного образу часто зображувалися корони на голові 

Богородиці і Христа, які були відсутні на самому протографі, але наявні на її 

ризі. Вперше корони були відображені на гравюрі 1683 року в книзі святителя 

Димитрія Ростовського «Руно орошенное».  

Вірогідно, ця гравюра стала основним зразком для іконописців, причому 

на таких списках зазвичай повторювався ідентифікуючий напис знизу, як на 

досліджуваній пам’ятці.  
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Аналогічними за композиційним рішенням досліджуваному образу є іко-

ни Богоматері Борколабовської, Тригірської, Поддубецької і Гербовецької, які 

активно побутували на території України і Білорусії.  

На разі, атрибутована ікона Пресвятої Богородиці «Чернігівської Іллінської» 

1729 року, пензля ченця Києво-Печерської Лаври – Далмата Печерського являєть-

ся можливо єдиним точно датованим списком першої третини XVIII століття.  

 

Бочерова Тетяна, магістр, 

мистецтвознавець-експерт,  

tetiana@kemail.me 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ ВИРОБІВ З ЖАДІВ  

 

Метою даної роботи є дослідження та систематизація характерних ознак 

в обробці жадів, як завершального етапу створення скульптурної пластики. На-

уковою новизною даної статті є типологічний розподіл технік обробки скульп-

турної пластики з жадів, що виступають факторами якості виробів, оціночними 

та датуючими факторами у межах проведення мистецтвознавчих досліджень. 

Методологія дослідження. Основними принципами дослідження даної роботи 

є загальнологічні методи та прийоми дослідження: аналіз, індукція, аналогія та 

системний підхід, що поєднуються з емпіричними методами — порівняння та 

опис. Висновки. Базуючись на описаних технологіях обробки жадів, що наве-

дені у типології, стає можливим встановлення фальсифікації предметів на пер-

ших етапах комплексних досліджень нефритової скульптурної пластики Китаю. 

Ключові слова: жад, жадеїт, нефрит, технологія, типологія, скульптурна 

пластика, Китай.  

Проблематикою ідентифікації та визначення автентичності декоративно-

го та коштовного каменю займається гемологія та мінералогія, проте у практиці 

мистецтвознавчої експертизи нерідко постають міждисциплінарні питання, що 

стосуються подробиць технологічної обробки, ідентифікації регіону та можли-

вого хронологічно проміжку створення предметів, виготовлених з каменів. 

Особливо це стосуються нефриту, адже він є надзвичайно важливим культур-

ним явищем Китаю стародавнього та сучасного, а китайське мистецтво стає все 

більш популярним серед колекціонерів. В українському колі практики мистецт-

вознавчих досліджень вкрай бракує інформації щодо специфічних особливос-

тей предметів з нефриту. Дана стаття — спроба систематизувати інформацію 

щодо одного з аспектів експертизи виробів з жаду.  
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Першою та однією з найбільших проблем у роботі з археологічними жа-

дами є правильна ідентифікація каменю. У сучасному та мінералогічному ро-

зумінні жадеїт і нефрит мають чітко різний мінеральний склад, хоча й належать 

до одного класу силікатів. Жадеїт – це багатий алюмінієм піроксен, а нефрит – 

багатий магнієм амфібол. Проте, ці два мінерали мають дуже схожі фізичні 

властивості в очах середньої людини. Тільки навчені спостерігачі зі значним 

досвідом роботи з цими мінералами здатні надійно розрізняти їх без спеціаль-

ного обладнання. Ось чому жадеїт і нефрит не були належним чином розрізнені 

вченими до 1863 року, коли це відкриття зробив французький мінералог Огюс-

тен-Алексіс Дамур (фр. Augustin Alexis Damour) [2]. 

Науково коректним є використання терміну «жад» для недиференційова-

них матеріалів, а «жадеїт» або «нефрит» —у випадках, коли відома ідентич-

ність матеріалу. Проте визначення «нефрит» також є неточним терміном. Він 

використовується й для композитних мінералів актиноліту та тремоліту.  

«Жад» – це також культурний термін, що означає вироби з дуже міцного 

матеріалу, такі як інструменти, скульптури, ювелірні вироби, дорогоцінні каме-

ні та інші предмети, що створювались людиною протягом більш, ніж 5000 ро-

ків. Через його міцність жад був вперше використаний для виготовлення сокир, 

зброї та інструментів для вискоблювання і забивання тварин. 

Найбільш ранні знахідки на території Китаю відносяться до неолітичних 

культур Сінлунва (6200-5400 р. до н. е.) і Хуншань (близько 4700-2900 р. до н. е.), 

що були виявлені на території Дунбэя. Для виготовлення найбільш цінних пре-

дметів використовували жовтувато-зелений нефрит, швидше за все, з Сюянь – 

єдино відомого родовища в цьому регіоні [1]. 

Протягом тисяч років люди, які виробляють і продають нефритові предмети, 

знайшли багато способів поліпшити їх зовнішній вигляд. Нагрівання, віск, фарба, 

відбілювач, кислота, вприскування полімеру та інші засоби та техніки були вико-

ристані для того, щоб поліпшити колір, блиск та стабільність жадеїту і нефриту.  

Насьогодні предмети з жадів розподіляються на три «типи» відповідно до 

обробок, які були використані в процесі виготовлення. Вони позначені як тип 

«A», тип «B» і тип «C». Згідно з ними відбувається й сучасна сертифікація [4]. 

Тип «A»  

Жадеїтові предмети типу «А» оброблені покриттям з бджолиного воску. 

Це найбільш традиційна обробка. Така техніка цінується найбільше та є однією 

з ознак автентичності старовинних виробів. Під час такої обробки готові жадеї-

тові предмети кип'ятять у воді або використовують сливовий сік, щоб очистити 

їх і підготувати до нанесення воску. Потім предмети сушать і занурюють в роз-
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плавлений віск. Віск заповнює будь-які поверхневі пори і тріщини. Коли об'єк-

ти охолоджуються, надлишки воску видаляються і об'єкти поліруються до яск-

равого блиску. Віск заповнює нерівності поверхні і надає поверхні об'єкта 

гладку, блискучу поверхню, залишаючи природний колір мінералу. 

Тип «B» 

Предмети типу «B» вибілені шляхом витримування в хлористо-водневій або 

сірчаній кислоті. Кислота видаляє окислювальні плями і вилуговування натрію. 

Це освітлює колір багатьох матеріалів. Потім тиск використовується для просо-

чення жаду воском або прозорою полімерною смолою. Просочення заповнює всі 

пори та тріщини та надає предмету поліпшену гладкість, блиск та колір. На жаль, 

зовнішній вигляд жадеїтових предметів типу B може почати погіршуватися вже за 

кілька років. Кислотна обробка робить деякі жади крихкими, а полімерні смоли 

можуть знебарвлюватися з часом або під впливом тепла та сонячного світла. Через 

ці проблеми обробка жадів типу «B» завжди повинна розкриватися під час прода-

жу, але багато предметів продаються під виглядом жадів типу «А», що є дорож-

чими. Виявити даний спосіб обробки неозброєним оком важко. 

Тип «C» 

Жади типу «С» зазвичай проходять всі ступені обробки, що й вироби ти-

пу «B», але додатково пофарбовані в більш бажаний колір. Фарби можуть в'я-

нути з плином часу або під впливом тепла і світла. Фарбування часто може 

бути виявлено шляхом дослідження за допомогою мікроскопа, спектроскопа 

або гемологічних фільтрів, Жади типу «C» продаються за невелику частку ана-

логічних предметів з обробкою типу B. Предмети типу «С» передбачають тим-

часове використання лише протягом декількох років.  

Таким чином, першим етапом у виявленні фальсифікації предметів з жа-

дів є встановлення технологій обробки поверхні з використанням мікроскопіч-

ного, УФ, ІЧ-спектроскопічного, РФА досліджень та досліджень за допомогою 

фільтру Челсі [3]. 
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Брей Наталія, старший викладач  

 

САКРАЛЬНІ РОЗПИСИ ІВАНА СИДОРОВИЧА ЇЖАКЕВИЧА  

В ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКОМУ СВЯТО-ТРОЇЦЬКОМУ СОБОРУ 

 

Справжньою окрасою міста Дніпро є величний Свято-Троїцький собор – 

унікальна пам'ятка архітектури ХІХ століття. Його було збудовано у 1845-1848 

роках за проектом відомих петербурзьких архітекторів – Людвіга Івановича 

Шарлєманя (1784-1845) та Петра Івановича Вісконті (1778-1843). Проект храму 

був створений ще у 1837 році, але потім ще довгих вісім років він чекав на своє 

втілення. Тоді Дніпро мав назву Єкатеринослав і замовником собору виступило 

єкатеринославське купецтво. На момент побудови церква не була величезною, 

вже пізніше до неї прибудували високу дзвіницю та перехідний приділ.  

Це додало завершеності і об'єму всьому собору і саме таким ми його бачимо 

сьогодні на Троїцькій площі міста Дніпро.  

За свою багаторічну історію Троїцький собор пережив багато. Але нас 

особливо цікавить один важливий період в історії цієї пам'ятки, а саме час, коли 

на зламі ХІХ-ХХ століть, у 1909-1910-х роках в соборі проводились масштабні 

ремонтні роботи. Саме тоді сла-

ветна історія собору збагатилася 

прізвищем ще одної видатної лю-

дини – відомого українського ху-

дожника Івана Сидоровича Їжа-

кевича (1864-1962).  

В кінці ХІХ століття старо-

стою Свято-Троїцької церкви 

став Іван Мартинович Алексєєн-

ко – людина знакова для Єкате-

ринослава. Купець першої гільдії, член міської Думи, меценат і благодійник – 

Івана Мартиновича називали "батьком міста". Саме за час його старостування 

були розпочаті ремонтні роботи в Троїцькому соборі. Як людина освічена, Але-

ксєєнко розумів важливість і цінність зберегти і примножити красу храму, а 

тому він запропонував Єкатеринославській єпархії запросити для розпису хра-

му знаного вже на той час майстра сакральних розписів Івана Їжакевича. За-

прошення такого визначного майстра для місцевої єпархії було великою 

вдачею. Їжакевич на той момент вже мав репутацію живописця – майстра релі-

гійних сцен і розписів. Ним вже були створені розписи в Кирилівській церкві в 
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Києві, ансамбль розписів церкви Антонія і Феодосія Печерських (Трапезна цер-

ква) та Трапезної палати в Києво-Печерській лаврі. Він також був головою там-

тешньої іконописної школи і разом з учнями розписав лаврську церкву Всіх 

Святих на Економічних воротах.  

В Свято-Троїцькому соборі Їжакевич виконав цілий ряд настінних розпи-

сів, серед яких виділяються образи євангелістів на парусах центрального купо-

ла та фігури святих на пілонах – слов'янські першовчителі Кирило і Мефодій та 

апостоли Петро і Павло.  

 

 

"Апостол Павло і "Равноапостольний Кирило 

Равноапостольний Мефодій" і апостол Петро" 

 

На превеликий жаль ми не можемо в повній мірі оцінити весь масштаб і 

красу того ансамблю розписів, який вочевидь створив там Їжакевич. Історія не 

була прихильною до нього.  

Вже у 1910 році помирає Іван Алексєєнко і ремонтні роботи були закінчені 

лише у 1917 році. З приходом радянської влади церква була закрита у 1934 році, як 

і всі інші культові споруди в місті. В огорожі собору розмістили торгівельні лавки, а 

в самій церкві організували склад. Внутрішньому оздобленню було нанесено непо-

правної шкоди. А більше всього, звісно, розсписам – вони були практично знищені.  

Деяке покращення відчулося, як це не дивно, коли Дніпро був окупова-

ний німецькими військами під час Другої Світової війни. Тоді у 1943 році були 

відкриті для богослужінь більшість храмів, в тому числі і Троїцький собор.  
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Говорити про відновлення храму можна лише починаючи з 1950-х років. 

У 1955 році архієписокопом Дніпропетровської єпархії став Гурій (Єгоров). Він 

розпочав ремонтні і реставраційні роботи в церкві. Був створений новий вели-

кий іконостас, а для порятунку вцілілих розписів з Москви запросили художни-

ків-реставраторів.  

І тут – найцікавіше. На момент 1950-х років ніхто вже не знав хто є автором 

розписів Троїцького собору. Парадокс, адже сам Іван Сидорович ще був живий, 

але через радянську владу змушений був замовчувати про свої сакральні роботи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євангеліст Іоанн      Євангеліст Лука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євангеліст Марк      Євангеліст Матвій 
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Перший, хто звернув увагу на дивовижні по майстерності розписи церкви 

був саме архієпископ Гурій. Він розумів, яку художню та історичну цінність 

вони мають. Потім виявилося, що серед запрошених художників-реставраторів 

був дехто – В.Кутлинський, який виявився учнем Їжакевича і підтвердив його 

авторство. І нарешті великою вдачею стало знайомство і спілкування з Федо-

ром Зотиковичем Коновалюком – найближчим учнем і помічником Їжакевича 

під час розписів в Троїцькій церкві. 

Нажаль, в ті часи реставрація перебувала на невисокому рівні і більшість 

розписів Їжакевича, навіть вцілілих, були значно переписані, а отже практично 

втрачені. Більш менш автентичними є фігури євангелістів на парусах і означені 

вище постаті святих, хоча і вони так само піддалися невдалій реставрації.  

Велика композиція Їжакевича "Втеча Іосіфа в Єгипет" у 1950-ті роки вці-

ліла, але була настільки переписана, що сьогодні неможливо оцінити, наскільки 

цікаво і майстерно її написав Їжакевич. 

Відомостей про решту розписів Їжакевича в цьому храмі не збереглося, 

адже архівні матеріали також втрачені.  

В Центральному Державному архіву літератури і мистецтв в Києві збері-

гаються три малюнки євангелістів. За стилем і композицією вони є досить схо-

жими з євангелістами в Свято-Троїцькому соборі. Вони датовані 1912 роком і 

можливо є підготовчими ескізами-варіантами саме для розписів цієї церкви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Євангеліст Іоанн     Євангеліст Лука 
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Гобрусєва Ольга, магістрант  

 

ОСОБЛИВОСТІ МИСТЕЦТВА ВИГОТОВЛЕННЯ ГОДИННИКІВ  

У ЄВРОПІ ХVІІІ СТОЛІТТЯ, ЯК УНІКАЛЬНИЙ НАПРЯМОК 

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА  

 

З найдавніших часів люди не просто існували в часі, але і намагалися 

осмислити її суть. Що таке час? Відповідь на це питання шукає не одне поко-

ління філософів, астрономів, фізиків, математиків, богословів, поетів і пись-

менників, і кожній епосі властиво своє уявлення про природу часу та способи 

його вимірювання. 

Інтерпретація предмета у часі один з ключових моментів роботи мистецт-

вознавця-експерта. Адже по суті мистецтвознавець-експерт дає відповіді на три 

основних і вічні запитання: «Що? Де? Коли?». 

І одним з найбільш незвіданих напрямків досліджень є годинники і го-

динникові механізми минулого. 

Годинник і годинникові механізми, які мають майже містичні властивості 

яким приписували різні можливості, в першу чергу є чудовими зразками деко-

ративно-ужиткового мистецтва. 

Точність механізмів, політ інженерної думки, робота майстрів з оформ-

лення та обробки корпусів і досі змушують затамовуючи подив в питанні: «Як 

це зроблено?» 

Вивчення годинника і годинникових механізмів відлякує багатьох мисте-

цтвознавців в першу чергу наявністю складних годинникових механізмів. Крім 

цього механізми поміщалися в керамічні (порцеляна, фаянс), металеві, дерев'я-

ні, кам'яні корпуси. Широко використовувалася сріблення, позолота, емалі, 

різьблення, карбування та інші техніки і матеріали. 

У свою чергу це вимагає від спеціаліста знань в історії і технології оброб-

ки вище перелічених матеріалів. 

http://eparhia.dp.ua/eparhiya/nasha-istoriya/istoriya-drevnih-hramov/svyato-troitskij-kafedralnyj-sobor-istoricheskaya-spravka/
http://eparhia.dp.ua/eparhiya/nasha-istoriya/istoriya-drevnih-hramov/svyato-troitskij-kafedralnyj-sobor-istoricheskaya-spravka/
https://web.archive.org/web/20100406005404/http:/pravoslavie.in.ua/history.htm
https://web.archive.org/web/20100406005404/http:/pravoslavie.in.ua/history.htm
https://tourdnepr.com/content/view/591/512/
https://csam.archives.gov.ua/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2__trashed/1-100/
https://csam.archives.gov.ua/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2__trashed/1-100/
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У зв'язку з цим наукові дослідження по темі «Особливості мистецтва ви-

готовлення годинників у Європі ХVІІІ століття, як унікальний напрямок деко-

ративно-ужиткового мистецтва» покликане впорядкувати і систематизувати 

етапи дослідження годинників і годинникових механізмів. 

Щоб зрозуміти мету дослідження заглибимося трохи в історію. 

Перший найпростіший прилад для вимірювання часу – сонячний годин-

ник – було винайдено вавилонянами приблизно 3,5 тисячі років тому. Не менш 

поширеними у Європі і Китаї були так звані «вогненні» годинник – у вигляді 

свічок з нанесеними на них поділками. 

Пісочний годинник з'явилися приблизно тисячу років тому. Історії відомі 

багато сипучі індикатори часу, але лише розвиток склодувної майстерності дозво-

лило створити відносно точний прилад. Однак за допомогою пісочного годинника 

можна було вимірювати лише невеликі проміжки часу, не більш півгодини. 

У середньовіччі спочатку за допомогою механічних баштових годин ви-

значалося лише час молитви в монастирях. Але незабаром це революційний 

пристрій стало координувати життя цілих міст. 

Історія його така: перші механічні годинники , у яких поки ще не було 

маятника, були розроблені в другій половині тринадцятого століття, де і коли 

з'явилися перші механічні годинники точно не відомо, але самими старими, хоча 

і документально не підтвердженими повідомленнями про них, вважають згадки, 

що належать до X століття. 

Стародавній Єгипет. Перше відоме опис сонячних годиників у Старода-

вньому Єгипті — напис на гробниці Мережі I, датується 1306-1290 рр. до н. е. 

Стародавній Китай. Перша згадка про сонячних годинниках в Китаї, 

ймовірно, задача про гномоне, що приводиться в стародавньому китайському 

задачнику «Чжоу-бі», складеному близько 1100 р. до н. е. 

Стародавня Греція і Стародавній Рим. Скафис – сонячні годиники древ-

ніх. На сфероидальной виїмці нанесені лінії годин. 

Давня Русь і Росія. У давньоруських літописах часто вказувався годину 

якоїсь події, це наводило на думку, що в той час на Русі вже використовувалися 

певні інструменти або об'єкти для вимірювання часу принаймні вдень. 

Середньовіччя. Арабські астрономи залишили великі трактати з гномоніки 

[мистецтво конструювання та виготовлення гномонів і сонячних годиників], або 

мистецтва будувати сонячні години. Підставою слугували правила тригонометрії. 

Водяні годинники, клепсидра — відомий з часів Асиро-вавилонян і ста-

родавнього Єгипту прилад для вимірювання проміжків часу у вигляді цилінд-

ричної посудини з витікає струменем води. Був у вживанні до XVII століття. 
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ХVIII століття особливе місце займають механічні годинники — годин-

ники, які використовують мають гирьове або пружинне джерело енергії. В якості 

коливної системи застосовується маятниковий або балансовий регулятор. Майст-

ри, що виготовляють і ремонтують годинники, називаються годинникарями. 

У мистецтві механічні годинники стають символом часу. 

ХVIII століття – поява перших наручних (кишенькових) годинників. 

Спочатку наручний годинник були тільки жіночі, багато прикрашені дорого-

цінними каменями ювелірними виробами, що відрізняються низькою точністю 

ходу. 

ХVIII століття для виробництва механічних годинників, якими були пе-

рші зразки, потрібні набагато більш точні верстати, ніж весь колишній інстру-

ментарій. Сучасне точне машинобудування народилося з майстерності 

механіків годинникарів. 

Під час проведення наукових досліджень в рамках роботи за темою 

«Особливості мистецтва виготовлення годинників у Європі ХVІІІ століття, як 

унікальний напрямок декоративно-ужиткового мистецтва» заплановано провес-

ти аналіз основних виробників годинникових механізмів ХVIII століття та їх 

технічні й стилістичні відмінності. 

Особливу увагу буде приділено оформленню годинникових механізмів. А 

саме оформлення фарфором, каменем, металом, деревом та іншими матеріалами. 

В ході дослідження будуть систематизовані основні атрибутивні ознаки 

годинників ХVIII століття вироблених як в Європі, так і в Царської Росії. 

В якості практичної частини, крім дослідження самих годин, будете на-

ведено аналіз ринку антикварних годин ХVIII століття, його тенденції та особ-

ливості. 

Мета дослідження полягає не тільки у вивченні такого особливого виду 

мистецтва як годинник і годинникові механізми, але і створення бази для пода-

льших наукових досліджень і практичного їх застосування експертами-

мистецтвознавцями в майбутньому. 
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Жадейко Олена, магістрантка 

 

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ ВАЛЕНТИНА ЗАХАРЧЕНКА 

 

Валентин Захарченко належить до кола відомих українських художників, 

чия діяльність є вагомим внеском у розвиток українського мистецтва. Уродже-

нець Житомирщини, сповна розкрив свій потенціал в Одесі. 

Освіту здобув в Одеському державному педагогічному інституті, на ху-

дожньо-графічному відділенні. Навчаючись у Валерія Гегамяна та інших відо-

мих митців-педагогів, Валентин Захарченко перейняв основи художнього 

академізму та відшліфував власний хист. 

Після завершення навчання залишився викладати в Одеському державно-

му педагогічному інституті такі дисципліни, як рисунок, живопис, композицію. 

Із 1990 р. працює старшим викладачем КЗ «Одеський художній коледж імені 

М. Б. Грекова» [1]. Є наставником багатьох відомих нині художників, серед 

яких – Сергій Лозовський. 

Із 2008 р. Валентин Захарченко – Член Національної спілки художників 

України. Активний учасник колективних виставкових проектів різних років, 

неодноразово проводив персональні виставки, які здобули велику популярність 

серед шанувальників живопису. 

Творчість Валентина Захарченка характеризується жанрово-тематичною 

різноманітністю, лірико-романтичним баченням із філософською виразністю 

образів, станковими та символіко-монументальними полотнами [3, 32]. 

Варто детальніше проаналізувати пейзажі Валентина Захарченка. Їм при-

таманне поєднання об’ємного мазка, що створює відчуття простору, з загаль-

ною статикою картини.  

Прозора повітряна перспектива та характерний для автора стиль зобра-

ження, зокрема, відблисків води, формує стійку асоціацію художнього образу 

та глибини видимого або народженого уявою автора світу.  

Із одного боку, це мінливість та динамічність природи, а з іншого – ста-

тичність, що формуються за рахунок колориту та під впливом оточуючого се-

редовища. Ця властивість, притаманна природі, втілена на полотнах автора, 

твори якого сповнені відчуттям кольору та пропорції, ритму й рівноваги. Зок-

рема, в колористичній єдності морських пейзажів Валентина Захарченка пере-

дано відчуття особливості літнього стану природи, її гармонії. 

Особливо впізнаваними роботами є «Слiпцi» (1978 р.), «Таємна вечеря» 

(1980 р.), «Поет В. Петренко» (1985 р.), «Барабанщик» (1985 р.), «Тиша» (1990 р.), 
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«Художник М. Залужний» (1992 р.), «Осінній етюд» (1995 р.), «Дівчина» (1998 р.), 

«Берег осінній» (2002 р.), «Тополя і море» (2005 р.) [1]. 

Художні твори Валентина Захарченка приваблюють увагу колекціонерів 

в Україні та за її межами. Високий рівень майстерності не залишився поза ува-

гою й музейних установ. Зокрема, роботи Валентина Захарченка зберігаються в 

фондах Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна [2]. 
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ІСТОРИКО-НАЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

ЗОЛОТНОГО ШИТВА В УКРАЇНІ 

 

Найбільш розвинений, масовий, популярний, поширений і найдавніший 

вид народного декоративного мистецтва в Україні – вишивка. Протягом бага-

тьох віків вишивка розвивалась, удосконалювалась майстерністю народних 

умільців і художників-професіоналів, гарантувала безперервність і цілісність 

національних традицій українців. Вишивка з усіх мистецтв чи не найбільше має 

значний вплив на формування естетичних, етичних, моральних, національних і 

етнічних особливостей українського народу. Золотне шитво – феноменальне 

явище українського вишивального мистецтва і є культурним надбанням народу. 

Гаптування або золотне шитво є різновидом вишивки, має давню тради-

цію, котра формувалась під впливом різних історичних, культурних, економіч-

них, політичних формацій. Протягом усієї багатовікової історії нашого народу 

традиційне декоративне мистецтво, а зокрема вишивка і невід’ємна її складова – 

золотошвейництво, завжди було дивовижним джерелом творчого натхнення 

українського народу, фактором його самозбереження. Його корені сягають да-

лекої глибини тисячоліть і мають міцне підґрунтя історичного минулого.  

На основі досліджень встановлено, що на сучасних українських землях 

золотне шитво розвивалось упродовж багатьох століть у різних умовах. Процес 

https://artchive.ru/artists/41433~Valentin_A_Zakharchenko
http://art-diamonds.com.ua/artists/zaharchenko-valentin/
http://art-diamonds.com.ua/artists/zaharchenko-valentin/
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становлення основних етапів золотного шитва складний і багатогранний. Важ-

ливим є виявлення і визначення художньо-стильових особливостей виробів і 

творів церковного і світського призначення, виготовлених золотним шитвом на 

території України, проведення аналізу процесів розвитку і становлення золот-

ного шитва у мистецьких осередках, типологізації його прийомів у контексті 

художніх аспектів.  

Насамперед доречно окреслити історичні передумови, за яких виникло і 

поширилось золотне шитво. Важливо відмітити, що розвиток гаптувального 

мистецтва розпочався за багато тисячоліть до нашої ери. Його корені сягають 

далекої глибини тисячоліть і мають міцне підґрунтя історичного минулого. 

Цінні археологічні знахідки з непограбованих поховань дозволяють стверджу-

вати, що феноменальна трипільська культура, одяг і прикраси періоду сарматів 

і скіфів залишили потужну інформацію для наступних поколінь про надбання, 

шляхи розвитку, використання золотного шитва. Завдяки вцілілим решткам 

вишивок золотними нитками, виробам і фрагментам із золота скіфського періо-

ду, можна констатувати, що в українському мистецтві гаптування і золотне ши-

тво розвивалось і формувалось на твердому національному підґрунті.  

Життєдайні джерела народної творчості сприяли формуванню історії роз-

витку декоративного мистецтва і гаптуванню зокрема. Збагачення і вдоскона-

лення відбувалось завдяки взаємозв’язкам і взаємовпливу з іншими культурами 

і народами. «Славнозвісні пам’ятки археології часів палеоліту на Україні, зок-

рема Мізина на Чернігівщині та його аналогів, розкривають складну абстракт-

но-знакову систему відбиття дійсності, початки зародження геометричного 

орнаменту. Він активно розвивається у різних видах декоративного мистецтва і 

досяг художньої довершеності саме у вишивці» [Антонович… 1992, с. 133]. 

Особливий розвиток і розквіт золотне шитво отримало після прийняття 

християнства на землях Київської Русі. Виникла необхідність прикрашати до-

рогими вишуканими гаптованими тканинами храми, літургійний одяг, церковні 

речі і предмети. Візантійське мистецтво сприяло розквіту самобутньої україн-

ської вишивки золотними нитками. Віднайдені фрагменти вишивок дають уяв-

лення про високу виконавську майстерність. Після Хрещення золотне шитво 

своєю вишуканістю і красою досягло надзвичайного розвитку, було відоме в 

нашій країні і поширилось далеко за її межами. Гаптування за композиційною 

будовою є образотворче і орнаментальне: в образотворчому використовуються 

євангельські і світські теми, а в орнаментальному – візерунки складаються з ро-

слинних і геометризованих елементів. 
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Окремо важливо відмітити, що в залежності від богослужбового процесу, 

матеріальна цінність гаптованих предметів і речей церковного призначення 

оцінюється на основі релігійно-обрядового побутування. Золотне шитво в оздо-

бленні храмів, убранстві священнослужителів, в богослужінні займає основне 

місце. Протягом століть відповідно до церковних канонів, прийнятих Собора-

ми, відбувались деякі зміни у оформленні і використанні богослужбових речей і 

предметів. 

Знахідки ХІІІ-ХІV ст. свідчать про вишукане і органічне поєднання сю-

жетних і орнаментальних мотивів гаптувального мистецтва. В кожну епоху ро-

звиток мистецтва залежить від матеріально-духовного розвитку суспільства. 

Віднайдене, відтворене і збережене золотне шитво дозволяє констатувати, що 

воно є перлиною вишивального мистецтва. Розвивається золотошвейництво в 

загальному контексті з образотворчим і декоративним мистецтвом, у співдруж-

ності і взаємозв’язку з іншими видами українського мистецтва, зокрема станко-

вим живописом, іконописом, гравюрою, графікою, художнім металом, 

килимарством, стінописом тощо, об’єднуючим фактором якого є синкретизм і 

синтез. 

Найбільшого розквіту золотне шитво зазнало в ХVІ-ХVІІІ ст. при форму-

ванні національних рис в декоративному мистецтві в період створення і станов-

лення козацької Запорозької Січі, особливо завдячуючи опіці і турботі гетьмана 

Івана Мазепи. Період героїчної гетьманщини відзначається розквітом стилю 

бароко. Основними центрами гаптувального мистецтва в цей період були Києво-

Печерський Вознесенський жіночий монастир під керівництвом Марії Магда-

лини Мазепиної і Києво-Флорівський Вознесенський жіночий монастир. 

У ХVІІ-ХVІІІ ст. у творах золотного шитва сюжетно-орнаментальні зо-

браження поєднуються з рослинними і геометризованими формами. Починаю-

чи з кінця ХVІІІ ст. відкриті частини тіла постатей (руки, обличчя) замість 

гаптування шовком художники малюють олійними фарбами, а майстрині при-

шивають їх на поверхню богослужбових речей. «Гаптування було доведене до 

найвищої майстерності і зорієнтоване на кращі досягнення західноєвропейсько-

го мистецтва» [Історія 2007, с. 10]. 

 В ХІХ ст. завдяки відновленню та відродженню нації, розвитку матеріа-

льної та духовної культур, українське мистецтво досягло рівня культурного 

стану Європейських країн. Важливо, що «у ХІХ ст. у країнах Західної Європи, а 

також в Україні увага суспільства до народного мистецтва проявилася через 

сприяння його розвиткові, підтримку майстрів, організацію виставкової діяль-

ності» [Історія 2009, с. 7]. В цей період посилений контроль з боку Московсько-
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го синоду за церковним богослужінням зумовлює до спрощеного оздоблення 

богослужбових речей і предметів у церковному інтер’єрі. 

 В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. вишивальне мистецтво знайшло зацікав-

леність і інтерес у етнографів, науковців, художників, мистецтвознавців, істо-

риків. Його почали розглядати як вид мистецтва. Гаптувальне мистецтво 

наприкінці ХІХ ст. крім монастирів частково розвивалось в кустарних майстер-

нях поміщицьких маєтків і міських цехових майстернях. В колекціях музеїв 

України серед значної кількості експонатів знаходяться гаптовані речі і предме-

ти літургійного використання, богослужбового облачення (частково фрагмен-

ти). До особливих аспектів гаптувального мистецтва слід віднести українські 

церковні хоругви. 

 Поряд із церковним гаптуванням вишивка золотними і срібними нитками 

поширювалась і розквітала в Україні також у світському побуті. Щоб проаналі-

зувати це твердження, варто звернутись до музейних фондів, хранилищ минув-

шини і сьогодення. Важливу сторінку в гаптувальному мистецтві слід відвести 

реставраторам і зберігачам музейних фондів, які вміло, старанно оберігають і 

доносять здобутки минулих поколінь до сучасників. 

 На жаль значні політичні події на початку і до середини ХХ ст. не дозво-

ляли плідно розвивати і використовувати золотне шитво як в церковному так і в 

світському середовищі. Відтворення, розвиток і розквіт вишивок золотного ши-

тва відбувається після утвердження незалежності в Україні, при відродженні, 

становленні і процвітанні церковного і монастирського життя. В українському 

суспільстві також розвивається і широко використовується золотне шитво у 

світському побуті для оздоблення одягу, інтер’єрів. 

 Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувався новим економічним і полі-

тичним розвитком в історії нашої держави, що суттєво вплинуло на розвиток 

декоративного і образотворчого мистецтва взагалі, і зокрема гаптувального ми-

стецтва. Митці і творці вишивального мистецтва звертаються до давніх тради-

цій, звичаїв; відроджують і відтворюють давні вишивки, створюють нові 

напрямки і течії. З’являються нові імена дослідників, майстринь, вишиваль-

ниць, які з зацікавленням і інтересом вивчають і виконують твори золотного 

шитва. 

 Аналізуючи вище зазначене, слід відмітити, що протягом усієї багатові-

кової історії нашого народу традиційне декоративне мистецтво, а зокрема ви-

шивка і невід’ємна її складова – золотошвейництво, завжди було дивовижним 

джерелом творчого натхнення українського народу, гарантувало цілісність і 

безперервність традицій національної культури українців. В усі часи основним 
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творцем і носієм національної самобутньої культури був і залишається народ. 

Він творить свою неповторну традиційну культуру, в якій проявляється україн-

ський національний світогляд. 

 Всупереч багатьом проблемам декоративне мистецтво продовжує заво-

йовувати народне і міжнародне визнання. Вишивка золотними і срібними нит-

ками вражає різноманітністю та багатством орнаментів, високим рівнем 

виконання гаптарського мистецтва, і належить до цінних пам’яток української 

культури, як мистецький феномен має культурну, історичну і художню цін-

ність. Отже, це дає підставу і можливість сприяти відтворенню і використанню 

золотного шитва в сучасному культурному середовищі. 

 Мистецтво гаптування золотними і срібними нитками переживало в різні 

часи злети і падіння. В даний час в Україні відбувається укріплення державнос-

ті, повернення до віри, відродження і становлення національних культурних 

традицій. Поєднання майстерності, вміння та творчих навиків багатовікових 

поколінь, надає гаптованим речам, предметам і творам неповторності, величі, 

урочистості. 
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Заїка Галина, магістрантка 

 

КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ:  

ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 

З давніх давен люди починали збирати предмети, що оточували їх в по-

всякденному житті. Такі збірки дають можливість пізнавати й відкривати нео-

сяжні простори культурного простору. В Українi перші музеї формувалися в 

маєтках заможних та поважних людей. Нерідко приватні колекції передаються 

власниками або їхніми нащадками та складають невід’ємну частину музейного 

фонду, а то й основу музейної експозиції. Історія знає чимало тому прикладів. 

Один із прикладів Національний музей «Київська картинна галерея», яка була 

відкрита 12 листопада 1922 р. і спочатку мала назву Київської картинної гале-
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реї, функціонувала в непростий час і пережила у своєму розвитку майже всі 

етапи становлення, перебудови, втрат, які зазнала Україна в період свого існу-

вання в складі Радянського Союзу.  

Галерея розташовувалась в центрі міста по вулиці Терещенківській, 9 в 

колишньому маєтку заможних цукрозаводчиків і меценатів Терещенків 1880-84 рр., 

проектувальником будівлі був відомий на той час архітектор В.Ніколаєв, інтер'єри 

А. Гуна. У сучасному вигляді будівля має значні втрати. Твори мистецтва, що 

належали членам родини, а також їхні маєтки в 70і-80ті роки ХIХ століття в 

центрі Києва ставали матеріальною базою для створення багатьох нині відомих 

київських музеїв. Серед приватних колекцій, які були на той час, можна виділи-

ти колекцію Терещенків. Спочатку колекція збиралась для домашнього вжитку, 

а згодом він прагнув зробити домашню колекцію відкритою для відвідувачів. З 

колекцій Миколи, Івана, Федора Терещенків до Київської картинної галереї на-

дійшла найбільша кількість робіт високого художнього рівня. Націоналізовані 

художні цінності, зібрані в спеціальний музейний фонд, твори українського та 

російського мистецтва починаючи від XIII століття, наприклад, унікальна ікона 

домонгольского періоду «Борис і Гліб», виконана в першій половині XIII сто-

ліття, роботи В. Боровиковського, В.Тропініна, М.Нестерова, І.Шишкіна «Ду-

бовий гай», «Перший сніг»; І.Рєпіна «Поприщин», «Портрет В. Гаршина»; 

І.Крамського «Селянин з вуздечкою»; М. Ярошенка «Курсистка»; В.Васнецова 

«Три царівни підземного царства»; А.Васнєцова «Сутінки»; В.Полєнова «Зима. 

Імоченці»; а також серії робіт В.Верещагіна, скульптури М.Антокольського та 

інші. Унікальне зібрання М.Врубеля «Дівчинка на тлі персидського килима»; 

П.Федотова «Гравці».  

Також є досить велика колекція творів багатьох майстрів практично всіх 

колишніх республік СРСР серед них: Л.Свемп, В.Озолс, С.Джяукштас, 

Т.Наріманбеков, Д.Байрамов, М.Асламазян, Л.Бажбеук-Мелікян, Д.Мірзашвілі, 

М.Савіцкій, М.Греку, Т.Яблонська, П.Оссовскій, В.Стожаров, Б.Іогансон, 

С.Рянгіна, С.Чуйков, С.Герасимов, Ю.Піменов, А.Пластов, Н.Ромадін, А.Гріцай, 

А.Нікіч, Г.Коржев, В.Попков, І.Попов, Н.Андронов, В.Стожаров, П.Оссовскій, 

В.Іванов, Д.Жілінскій, Е.Моісеенко, Н.Еришев, Е.Романова, М.Назаренко, 

Н.Нестерова, В. Калінін, А.Сітніков, М.Ромадін [2]. Наявність такого великого 

матеріалу в Києві можна пояснити підйомом культурного життя міста наприкінці 

ХIХ – початку ХХ століття збиральницькою діяльністю киян, організацією місце-

вих і експонуванням пересувних виставок, створенням першого міського музею. 

 1934 р. через організацію в Києві єдиного Державного музею галерея 

ввійшла до його складу, але вже наступного року, сектор російського мистецтва 
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знову виділили в самостійну установу, що отримала назву «Київський держав-

ний музей російського мистецтва» виставка якого була представлена роботами 

XIII – початку XX століть. Від 1939 р. стали формувати відділ сучасного мис-

тецтва, що виник, як «Виставка робіт радянських художників із закупівель 

останніх років».Створюється повноцінна експозиція за історико-хронологічним 

принципом, організуються виставки, ведеться науково-дослідна робота. Музей 

долучається до активної діяльності з популяризації мистецтва, прийнявши все-

союзні виставки творів І.Рєпіна, В.Сурикова та ін. Експозиція нараховувала 

близько 200 експонатів і носила певною мірою випадковий характер. Також ва-

рто відзначити надходження від інших приватних колекцій, як, наприклад, 

О.Гансена, Богдана та Варвари Ханенків, колекція Рисувальної школи худож-

ника і педагога М.Мурашка [1]. Надалі стали передавати роботи з інших закла-

дів Києва (колишнього Міського музею, кабінету мистецтв Київського 

університету, Всеукраїнської академії наук України), а Центральний музейний 

фонд направив до України частину творів з ленінградського і московського 

сховищ. До музею надійшли роботи майстрів кін. А.Архипова, А.Рилова, 

В.Бялиницького-Бирулі, К.Юона, М.Реріха, К.Сомова, П.Кончаловського, 

Р.Фалька, що було дуже важливим для створення ціліснішої збірки, яка розши-

рила часові рамки своєї експозиції роботами ще одного періоду розвитку мис-

тецтва. Фонди щороку поповнювалися новими полотнами, так було до початку 

війни, згодом же музею завдали непоправної втрати, будівля вціліла під час бом-

бардувань, а ось твори мистецтва окупанти вивозили цілими ешелонами, роботи 

І.Айвазовського, К.Флавицького, Л.Соломаткина, О.Саврасова, О.Боголюбова, 

І.Шишкіна, І.Левітана, А.Куїнджі, В.Полєнова, І.Остроухова, М.Ге, 

І.Крамського, М.Кузнєцова, М.Касаткіна, М.Врубеля, А.Лентулова, К.Петрова-

Водкіна, А.Рилова, а також величезну кількість творів давньоруського мистецт-

ва, зокрема унікальні ікони ХV – ХVI століття. Деякі твори мистецтва все ж та-

ки вдалось врятувати та до приходу німецьких військ евакуювати до міста Уфа. 

В після воєнні роки основна частина колекції повернулася до Києва, а все інше 

вивезене з музею знайти і повернути не вдалося, але зали поповнилися новими 

картинами частина робіт передали до Києва галереї Москви і Ленінграда, роби-

ли закупівлі під час виставок у художників і колекціонерів, були й подарунки 

музею, багато полотна з'явилися завдяки щедрості киян. Після того як 15 черв-

ня 1894 р. Федір Артемович пішов з життя, його жінка і дітьми проживала ра-

зом з його племінницею Ольгою Миколаївною Терещенко. Вона досить 

серйозно захоплювалась збиранням творів мистецтва, проте точних даних про 
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колекцію Ольги Терещенко майже немає. Маєток після від'їзду власниці в роки 

революції й громадянської війни використовували різні організації та установи.  

 На сьогодні колекція налічує близько 12 тисяч експонатів розміщених в 

залах різних періодів: ХІІІ-XVII століття представлена цінна збірка зразків дав-

ньоруського мистецтва. Це, передусім, – ікони та твори декоративно-

ужиткового мистецтва; ХVIII століття – час великих перетворень, руйнування 

традицій пов’язаний з реформами Петра І. Образотворче мистецтво зазнало ра-

дикальної трансформації, набувши яскраво вираженого світського характеру 

відбулося формування нових жанрів живопису; перша половина ХІХ століття – 

доби, прагнення до високих ідеалів, виникнення та поширення нових напрямів 

у мистецтві; перша третина ХІХ століття втілились у портретному жанрі; роз-

виток мистецтва другої половини ХІХ століття тісно пов’язаний з історичними 

та політичними подіями в тогочасній Російській імперії, зокрема, з посиленням 

народно-визвольної боротьби, особливостями життя країни у 1861р. після ска-

сування кріпацтва. Художня культура тієї доби також зазнала великого впливу 

політичних революційних ідей. Саме в цей час, у 1860-1880-х рр. у мистецтві 

утверджується метод критичного реалізму, головною ознакою якого стало роз-

ширення сфери відображення життя, звернення до буденних, іноді негативних 

явищ сучасності; мистецтво межі ХIХ–ХХ століття. – період який характеризу-

вався переходом від застарілих принципів реалізму до нових систем художнього 

мислення; мистецтво ХХ століття 1917 – поч. 1990-х рр. традиційно розгляда-

ють в контексті існування соціалістичної держави. Колекція творів мистецтва 

доби Радянського Союзу вирізняється розмаїттям стилістики, видів, жанрів і 

технік образотворчого мистецтва 1960-х – поч. 1990-х рр.. Ця збірка відображає 

шляхи розвитку образотворчого мистецтва у різних регіонах колишнього СРСР – 

нині незалежних державах. До колекції, що формувалася протягом 1960-х – 

поч. 1990-х рр., увійшли твори художників різних поколінь та естетичних пріо-

ритетів. Це – Л.Свемп, В.Озолс, С.Джяукштас, Т.Нариманбеков, Д.Байрамов, 

М.Асламазян, Л.Бажбеук-Мелик'ян, Д.Мирзашвилі, М.Савицький, М.Греку, 

Т.Яблонська, П.Оссовський, В. Стожаров та багато інших. Колекція демонструє 

розмаїття стилістичних особливостей художніх шкіл різних регіонів, віддзерка-

люючи феномен багатонаціонального радянського мистецтва. 

 Надходження кожної картини має свою, унікальну історію: деякі викуп-

лені меценатами, відвернуті авторами, а деякі навіть врятовані з вогню… За до-

помогою цих творів можна дізнаватися про історію життя людей, вони як листи 

в майбутнє. Ця історія могла б і не зберегтись якби не формування приватних 

колекцій, кожен з творів мистецтва залишив свій слід в історії.  
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Нещодавно, 2 березня 2017 року, на пленарному засіданні Київської місь-

кої ради депутати прийняли рішення перейменувати Київський національний 

музей російського мистецтва. Відтепер Київський національний музей російсь-

кого мистецтва носить назву Національний музей «Київська картинна галерея» 

(офіційна повна назва – Київська національна картинна галерея) [3]. 

Отже, Київська національна картинна галерея являється одним із прикла-

дів тих галерей, які сформовані на основі домашньої колекції родини українсь-

ких підприємців і меценатів Терещенків. Експозиція галереї включає в себе 

високі художні зібрання унікальних творів мистецтва. Кращі думки і сподіван-

ня людства втілюються у великих творах. Тому такі галереї є дорогоцінними 

скарбами культури людства. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  

КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Поняття державної експертизи культурних цінностей. Державною 

експертизою культурних цінностей є всебічний аналіз і вивчення культурної 

цінності об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та поверну-

тих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або 

правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених 

відповідно до закону в дохід держави, за результатами яких складається експе-

ртний висновок. Згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 та 

згідно з пунктом 1 Порядку проведення державної експертизи культурних цін-

ностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 

2003 року № 1343. 

Більш влучним вважається також визначення категорії “експертиза” – 

“вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висо-

кокваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного предмета, які 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9c8762_5ebce85e57144e61a2a1b2e8340583fa.pdf
https://www.unian.ua/kiev/1805567-natsionalniy-muzey-rosiyskogo-mistetstva-pereymenuyut-v-kijivsku-kartinnu-galereyu.html
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вимагають спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності і ре-

зультати яких оформлюються у вигляді експертного висновку”. Це визначення 

міститься у п. 1.3 Інструкції про порядок оформлення права на вивезення куль-

турних цінностей [3], оскільки воно за змістом відповідає поняттю “наукова та 

науково-технічна експертиза”, наведеному в Законі України “Про наукову та 

науково-технічну експертизу” від 10.02.1995 р. [9]. 

Як зазначено у постанові Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року 

№ 1343, [пункти 3 і 4] за видами експертиза поділяється на попередню, первин-

ну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну. 

1. Попередня експертиза проводиться мистецтвознавцями для визнання 

об'єкта культурною цінністю або предметом культурного призначення серійно-

го чи масового виробництва на підставі норм атрибуції та критеріїв його худо-

жньої, історичної, етнографічної та наукової значущості. 

2. Первинна експертиза проводиться для підготовки обґрунтованого екс-

пертного висновку на об'єкт експертизи. 

3. Повторна експертиза проводиться у разі виявлення порушення вимог 

цього Порядку під час проведення первинної експертизи або за наявності обґрун-

тованих претензій заявника до експертного висновку первинної експертизи. 

4. Додаткова експертиза проводиться у разі, коли виникли нові наукові 

підстави для характеристики об'єкта. 

5. Контрольна наукова і науково-технічна експертиза проводиться для 

перевірки висновків первинної експертизи за ініціативою суб'єктів експертизи, 

заінтересованих у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висно-

вків раніше проведених експертиз. 

За ступенем складності експертиза поділяється на просту і складну. 

Проста експертиза не потребує вивчення додаткової спеціалізованої літера-

тури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали), 

поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології. 

Складна експертиза передбачає вивчення додаткової спеціалізованої літе-

ратури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні мате-

ріали) та/або поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням 

спеціальної технології. 

Хто уповноважений проводити державну експертизу культурних 

цінностей? 

Державну експертизу культурних цінностей проводять державні устано-

ви, заклади культури, інші організації, яким надано право проведення такої ек-

спертизи згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства культури 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17
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України від 31 березня 2017 року № 267 (із змінами), зареєстрованим у Мініс-

терстві юстиції України 24 квітня 2017 року за № 529/30397. 

Перелік установ сформований за видом культурних цінностей, всього де-

сять груп, та компетенцією установи в оцінці цих об’єктів. 

Які документи та об’єкти необхідно подати для проведення державної 

експертизи культурних цінностей? 

Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей затвер-

джено постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343, 

передбачає. Згідно з пунктом 6 Порядку проведення державної експертизи ку-

льтурних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 серпня 2003 року № 1343, для проведення державної експертизи культурних 

цінностей заявник (фізична або юридична особа): 

1) пред'являє документ, що посвідчує особу. 

Для фізичної особи це паспорт громадянина України, тимчасове посвід-

чення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моря-

ка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; 

2) подає об’єкти експертизи у разі можливості їх транспортування; 

Потрібно зазначити, що експертиза не може проводитись за фотознімка-

ми та іншими електронними копіями об’єкта. 

3) подає документи: 

- письмову заяву; 

- два примірники переліку об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового 

вивезення з території України культурних цінностей; 

- два примірники кольорових фотокарток об'єктів (крім предметів філате-

лії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки 

яких не подаються). 

У заяві зазначається мета вивезення, тимчасового вивезення з території 

України культурних цінностей. 

Фотокартки об’єктів мають бути розміром 13 х 18 сантиметрів. Для пред-

метів нумізматики і фалеристики допускається фотографування кількох пред-

метів разом, але не більш як трьох одиниць на одній фотокартці з обов'язковим 

використанням масштабної лінійки. 

Який розмір плати за проведення державної експертизи культурних 

цінностей? 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF
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Згідно з Порядком проведення державної експертизи культурних ціннос-

тей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 

року № 1343, державна експертиза культурних цінностей є платною послугою. 

Державна експертиза культурних цінностей проводиться після здійснення 

попередньої оплати (пункт 16 Порядку). 

Розмір плати за проведення державної експертизи культурних цінностей 

мистецтвознавцями структурних підрозділів державних органів встановлені по-

становою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343. 

Розмір плати за проведення державної експертизи культурних цінностей 

експертами державних установ, закладів культури, інших організацій, яким на-

дано право проведення такої експертизи, розраховуються такими експертними 

установами самостійно. 

Державні та комунальні заклади культури розміри плати за проведення 

державної експертизи культурних цінностей вираховують з урахуванням ви-

мог Закону України «Про культуру» і Порядку визначення вартості та надання 

платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності, затвердженого наказом Міністерства культури України, Міні-

стерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі Укра-

їни від 01 грудня 2015 р. № 1004/1113/1556, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 18 грудня 2015 р. за № 1590/28035. 

Згідно з пунктом 16 Порядку проведення державної експертизи культур-

них цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 

серпня 2003 року № 1343, державна експертиза культурних цінностей, вилуче-

них митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду 

та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвозна-

вцями на безоплатній основі. 

Якщо державна експертиза культурних цінностей проводиться за місцем 

знаходження культурних цінностей, транспортні витрати здійснюються за ра-

хунок заявника (пункт 14 Порядку). 

Також зазначу, що , згідно пунктам 17 і 18 Плрядку, кошти, які надходять 

від проведення державної експертизи, підлягають зарахуванню до державного 

бюджету і використовуються на потреби бюджетних установ і організацій, які 

проводили експертизу, а кошти, сплачені за проведення експертизи, незалежно 

від її результатів поверненню не підлягають. 

Розрахунки вартості, зафіксовані постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 серпня 2003 р. N1343 наведені у додатку №1: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15
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Яка тривалість проведення державної експертизи культурних 

цінностей? 

Згідно з пунктом 14 Порядку проведення державної експертизи культур-

них цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 

серпня 2003 року № 1343, строк проведення державної експертизи культурних 

цінностей залежить від ступеня її складності і становить до 30 календарних днів 

від дати прийняття заяви та об'єктів на експертизу. 

За згодою заявника культурні цінності можуть бути направлені на додаткове 

технологічне дослідження. В такому разі строк проведення державної експертизи 

культурних цінностей за рішенням Мінкультури може бути продовжений, але 

не більше ніж на 30 днів. 
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час переміщення культурних цінностей через митний кордон України. 

 

Ібрагімова Лілія, магістранка 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

ДЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Нині в сучасному суспільстві є великий попит на т.зв. «позитивний сце-

нарій життя». Батьки формують концепцію актуалізації, соціалізації, вирішують 

питання виховання, мистецького розвитку з раннього віку своєї дитини. Існує 

думка, що можливі два варіанти для успішного майбутнього молоді: технічні 

навички і загальна освіта.  

Проте істотна роль відводиться саме образотворчій освіті української мо-

лоді. Популярністю у сучасної молоді користується майбутнє працевлаштуван-

ня у мас-медіа, в дизайнерській індустрії, в рекламних агенціях, візуальних 

індустріях, кіно, гейм-технологіях, реалізація успішноі кар’єри.  

Раніше мистецьку освіту обирали для дітей, молоді, які хотіли бути худо-

жниками. Тепер актуалізувався значний попит на мистецькі професії дизайне-

рів, візуалізаторів, архітекторів, мультиплікаторів, художників, створювачів 

ігор – справжній бум у сфері послуг образотворчої освіти.  
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Відтак батьки зацікавлені, щоб дитина отримала швидко, якісно, сучасно 

художні навички. Стало популярним просто вміти малювати, з'явився великий 

попит на малювання скетчів, що стало ознакою сучасності, такою ж необхід-

ною навичкою, як володіння англійською мовою. 

У даних тезах ми маємо на меті дослідити основні напрями та інфраструк-

туру ринку мистецької освіти. Проаналізуємо, які освітні мистецькі послуги ко-

ристуються попитом у звичайних споживачів з середнім доходом.  

Згідно з Законом України «Про позашкільну освіту» у статті 6 зазначається, 

що «здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору 

типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або 

осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських об’єднань, товариств, 

фондів» (1). 

По-перше, існує мережа державних навчальних закладів образотворчої 

освіти. В кожному місті, містечку працюють художні школи. Мистецькі послу-

ги в них коштують недорого. Державна програма академічної художньої освіти 

в таких школах, студіях є досі професійною та якісною. Діти, молодь отриму-

ють справжні навички, які демонструють потім на районних, міських, обласних 

та всеукраїнських виставках, конкурсах. Але недоліком цієї системи є велика 

кількість годин на тиждень, що потребується на здобуття художніх навичок. Це 

відвертає сучасну молодь і їх батьків через насичений ритм життя, оскільки діти 

після школи відвідують безліч закладів: спортивних, музичних, лінгвістичних. 

В Україні існують державні загальноосвітні школи мистецтв, які корис-

туються попитом серед малозабезпечених родин. Ці школи є бюджетними, але, 

на жаль, часто з низьким рівнем мистецької освіти через незначне фінансування 

цих структур і низьку заробітну плату учителів.  

Проте значний попит на мистецькі освітні послуги створив і великий ри-

нок пропозицій.  

По-друге, відкрилися безліч мистецьких студій, авторських, аматорських, 

різноманітних курсів. Вони приватні, клієнтоорієнтовані, тобто задовольняють 

побажання клієнта, швидко реагують на зміну попиту, тому що не мають стри-

муючих державних рамок. Відвідування цих мистецьких студій не потребує ба-

гато часу, майже всі пропонують розклад – одне заняття на тиждень. Мистецькі 

студії є нині найбільш популярними. Серед недоліків цієї приватної інфрастру-

ктури є подеколи непрофесійність викладання, відсутність чіткої мистецької 

концепції та робочої програми розвитку. Дитина часто отримує просто задово-

лення від малювання, а не реальні професійні навички.  

Вибір сучасних батьків є досить складним через відсутність орієнтирів, 

якою повинна бути образотворча освіта. Ця проблема є досить актуальною в 
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Україні. Про її актуальність наголошує доктор філософських наук, професор 

Національної музичної академії України імені П.І Чайковського Микола Мико-

лайович Бровко в своїй статті «Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури» (2).  

Цікаве вирішення знайшла Чернігівська обласна організація Спілки ху-

дожників України. Ними було створено щорічну виставку дитячої творчості з 

нагоди Міжнародного дня захисту дітей.  

Виставку засновано як еталон, зразок, орієнтир професійної дитячої май-

стерності . Учасники виставки – учні художніх державних закладів і приватних 

студій. Роботи відбирає виставком Спілки художників. Всі ці заклади мають 

фахових керівників та викладачів – професійних художників, членів Націона-

льної Спілки художників України.  
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Іванкевич Юлія, магістрантка 

 

ВІТРАЖНИЙ СПАДОК МОДЕСТА СОСЕНКА ЯК ВИЗНАЧНИЙ  

ЗРАЗОК САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ 

 

Наприкінці ХIХ століття, на території Західної України, піддаючись 

впливу західної та східної християнських традицій, в сакральній архітектурі 

починають з’являтись сюжетні вітражі. Привнесена стилем модерну 

декоративна витонченість зробила вітражі доволі популярним і поширеним 

явищем, як сакрального, так і світського характеру. Звісно, окрім естетики і 

загального контексту впливу світових мистецьких тенденцій, на поширення 

вітража мала вплив низка інших факторів. Так, великого значення для розвитку 

вітражного мистецтва означеного періоду мав чинник економічного розвитку 

промисловості: було вдосконалено технічні способи виробництва скла, 

покращилась та урізноманітнилась варіативність технік щодо обробки поверхні, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673816
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а також, що важливо, з`явилась можливість використання надійніших 

матеріалів для з'єднання – металів [2]. 

Тривалий час в українському церковному мистецтві не існувало такого 

явища як класичний сюжетний вітраж, вікна були прикрашені склом з доволі 

простими орнаментальними композиціями, при виготовленні, насамперед, 

бралась до уваги необхідність освітлення приміщення в денний час. 

Використовувалося скло гутного виробництва, напівпрозоре, без допоміжних 

термічних чи механічних обробок [1, 66-67]. Окрім цього, класичні фігуративні 

вітражі не мали такої популярності в українських церквах ще за одної причини – 

трактування поняття “світла” в сакральних спорудах. В східній традиції під цим 

поняттям розуміється прагнення до пізнання божественного, потаємна, щира 

розмова з Богом, внутрішній стан, напротивагу зовнішній наповненості 

барвистим світлом через вітражі, що ніби відволікає від занурення в молитву.  

До нині, на жаль, збереглась невелика кількість церковних вітражів 

українських митців кінця XIX – першої половини XX ст., серед них були Петро 

Холодний-старший, Юліан Буцманюк, Дам`ян Горняткевич та, власне, Модест 

Сосенко. Вважається, що класичний (сюжетний) вітраж був впроваджений в 

інтер’єрі церков саме завдяки діяльності цього митця-монументаліста. 

Дослідники вважають його першим з митців, хто намагався реалізувати 

модерну стилістику оздоблення церковних споруд, де з надзвичайно тонким 

художнім смаком митець поєднував візантійські традиції, західноєвропейські 

здобутки і багату національну орнаментику.  

Модест Сосенко народився в родині священника, отримав освіту в 

Краківській Школі Мистецтв, та при сприянні митрополита Андрея 

Шептицького, закінчив Мюнхенську академію та Національну Школу Мистецтв 

в Парижі. Художник відомий не лише своїми вітражними роботами, він був 

також талановитим живописцем та графіком [3, 5-6]. 

Збереженими на сьогодні лишилось лише два вітражі Сосенка: «Христос 

благословляє дітей» та «Христос і Магдалина», що знаходяться в церкві 

Архістратига Михаїла, в селі Підберізцях. Це два виняткових зразки вітражного 

мистецтва, талановита реалізація біблійних сюжетів в кольоровому склі. 

Художникові вдалося відобразити всю емоційно-психологічну глибину 

релігійних сцен, демонструючи виключну майстерність, та пристосовуючи 

живописні проекти до складної технології вітражу. При детальному огляді, на 

одязі персонажів читаються навіть детально прописані «пробіли», що часто 

зображувались на одязі персонажів в іконографії. Окрім сюжетної частини, 

вітражі доповнені так званими «римськими скельцями» – фрагментами скла 
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круглої форми, такий прийом оформлення вітражів застосовувався в ХVI–XVIII ст. 

Вітражі були втілені до життя 1910 року, завдяки майстерності фабрики 

Krakowskiego Zakladu Witrazow Oszklen Artystycznych. [4] 

Творчість Модеста Сосенка – важливий, проте, на жаль, не широковідо-

мий етап мистецького життя України початку ХХ століття, художник залишив 

вагомий слід в церковній образотворчій культурі не лише як живописець, порт-

ретист, художник-монументаліст, але й митець, якому вдалося запровадити в 

національне мистецтво класичний церковний сюжетний вітраж.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ  

В ПАМ’ЯТКАХ САКРАЛЬНОГО ДЕРЕВ’ЯНОГО ЗОДЧЕСТВА  

УКРАЇНИ XVII-XVIII СТОЛІТЬ 

 

Монументальний живопис у дерев’яних спорудах сакрального зодчества 

XVII-XVIII століть представлено в працях науковцях, предметом дослідження 

яких були архітектурні способи, методи побудови церков. Настінні розписи 

стоять на межі між професійним малярством та народним примітивом, вони 

відзначають яскравими рисами народного мистецького світосприймання. Мо-

нументальний живопис у дерев’яних храмах представлений пам’ятками пере-

важно Західної України та Закарпаття (розписами церкви св. Юра в Дрогобичі, 

нефа Миколаївської церкви в с. Колодному на Закарпатті, церкви Успіння Пре-

святої Богородиці в с. Новоселиця, церкви Вознесіння у селищі Ясіня, церкви 

Зішестя Святого Духа [7, 31], церкви св. Параскеви П'ятниці у с. Олександрівка, 

у дерев'яних церквах Крайникового Закарпатської області, Круп'янського й Бе-

регомету Чернівецької області тощо [4, 52-59]). 

Здебільшого розписи стін дерев’яних церков репрезентують головні біб-

лійні сюжети, незважаючи на безсистемність висвітлення композиційних сцен, 
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описаних у текстах Євангелій та певний відхід від канонів у зображеннях. Зок-

рема, у церкві Св. Юрія в Дрогобичі автор робіт часто не дотримувався канонів, 

тому на деяких фресках можна побачити на задньому плані тодішні дрогобиць-

кі будівлі та гори, які нагадують Карпати, місцевий одяг та колорит. Це не є ви-

падковістю, адже наприкінці XVII століття на зміну візантійським мотивам у 

відтворенні сюжетів, постатей приходять запозичення із західноєвропейських 

гравюр, які українські майстри могли бачити в книжках та маєтках заможних 

селян (магнатів, шляхтичів) [2, 82]. Доволі рідкісним сюжетом, зображеним на 

західній стіні храму Св. Юри напроти вікна, є Адам, який б’є Єву, коли Бог їх 

вигнав із Раю [2, 79]. Церква Зішестя Святого Духа (УГКЦ) унікальна тим, що тут 

є стінопис кінця XVIII століття, де зображено 25 сюжетів життя Ісуса Христа за-

мість звичних 14 сюжетів. Слід зазначити, що розписи релігійної тематики носили 

просвітницький характер та мали на меті висвітлити дидактичний бік світогляду 

тогочасної людини, тому найпоширенішими сюжетами є Страшний суд, Таємна 

Вечеря, Страсті Христові та ін. Великої уваги приділялось зображенням ктиторів, 

адже дерев’яні церкви споруджувались за кошти місцевих вельмож.  

У церкві Св. Духа в Потеличі, розписи відсутні у частинах храму, звично 

відведених для найбільш значущих в сакральній іконографії образів – у куполі 

й вівтарі. За дослідженням Лади Міляєвої формується думка, що на вільних від 

розпису частинах стін, розміщувались ікони [3, 53]. 

Розписи в дерев’яних церквах мають свою специфіку. Поверхню стіни 

майстри проклеювали полотном або папером та наносили тонкий шар левкасу. 

Згодом, проводили розмітку, наносили рисунок, який був поліхромним і чорним 

кольором промальовували контури фігур [6, 687]. При розписах використову-

вались техніки клеєвого (церкви Успіння Пресвятої Богородиці в с. Новосели-

ця), олійного, темперного живопису (церкву Пресвятої Трійці в с. Сихів, церква 

Чесного Христа у с. Дрогобич).  

Інколи розмальовували й зовнішні стіни дерев’яних храмів – фрагменти 

розписів вціліли на західній стіні Хрестовоздвиженської церкви в Дрогобичі. 

Вхідні двері теж могли декорувати малярськими композиціями – у тому ж храмі й 

в церкві Вознесіння у с. Волиця Деревлянська (Львівська обл.) збереглися деталі 

композиції зі свв. Антонієм і Феодосієм Печерськими, у головній церкві Свято-

Миколаївського монастиря у с. Мильці (Волинська обл.) на дверях храму знахо-

дилося зображення «Дерева Єссея», що уособлює родовід Ісуса Христа [5]. На 

вхідних дверях церкви Успіння Богородиці в с. Новоселиця зображено соняшник, 

яке символізує з’єднання родин.  
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Більшість зодчих та малярів того часу є для нас анонімими, але деякі 

освічені майстри залишали свої імена на дверних лутках, надпоріжниках, бал-

ках чи парапетах хорів, тобто на видимих оку місцях [1, 54].  

Таким чином, розписи дерев’яних церков України висвітлюють світо-

сприйняття людини, її художню свідомість. Монументальне малярство, спосо-

би архітектурного будування, інтер’єрного вирішення дерев’яних сакральних 

споруд виокремлюють унікальні риси та розвиток українського мистецтва, його 

самобутність.  
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ВИСТАВКИ РОБІТ НАДІЇ МАРТИНЕНКО «БУТТЯ 

САКРАЛЬНОГО» 

 

17 вересня відбулась виставка української сучасної художниці Надії Мар-

тиненко в Національному музеї Тараса Шевченка. В музеї панувала тепла атмо-

сфера, уважний персонал і цікава публіка. Організація була на вищому рівні. 

Роботи художниці наповненні теплом та любов'ю до рідної країні. 

 Сучасне національне мистецтво в епоху глобалізації й contemporary art 

формується завдяки приналежності митця середовищу та його генетичному ко-

рінню. Без національної культури не існує самовираження художника – свідо-

мого чи несвідомого. Процес самоідентифікації та внутрішнього пошуку, на які 

приречений художник, у певному часовому проміжку та у певній локації, по 

суті своїй – конструювання реальності, національної в тому числі. 

http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2010/4/72.pdf
http://www.ukrartstory.com.ua/tekst-statti-23/ukrainian-monumental-wall-paintings-xiii-ct.html
http://www.ukrartstory.com.ua/tekst-statti-23/ukrainian-monumental-wall-paintings-xiii-ct.html
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 У цьому контексті творчість Надії Мартиненко – це запрошення до спі-

льного творення української реальності. Завдяки використанню традиційних 

культурних елементів та символів художниця поєднує дух минулого із сучас-

ним художнім та екзистенційним світобаченням. Але її роботи не з минулого, 

часто вони покидають межі чітко визначеного часу. Архетипові принципи кон-

ституювання життєвого світу і культурного простору, до яких вдається Надія 

Мартиненко, виключають потребу в часові лінійному, він відступає на задній 

план, стає незначним. ЇЇ роботи ненав’язливо запрошують до діалогу, до проду-

кування все нових і нових асоціацій, і водночас – до медитативного споглядан-

ня. До співтворення. 

 Український живописний символізм у сучасному культурному діалозі – 

повноправна складова процесу самовизначеності українського мистецтва. Це 

сукупність питань та відповідей, у яких є донори та реципієнти. 

 

Петренко Ганна Валеріївна, 

мистецтвознавець-експерт, магістрантка, 
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ТИПОЛОГІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕФРИТІВ 

 

Метою даної роботи є дослідження жадів, їх датуючих факторів, використовуючи 

розроблену типологію властивостей скульптурної пластики, виготовленої з нефритів. На-

уковою новизною даної статті є типологічний розподіл жадів за їх хімічними, фізичними 

та стилістичними особливостями, що виступають датуючими факторами в рамках прове-

дення мистецтвознавчих досліджень. Методологія дослідження. Основними принципами 

дослідження даної роботи є загальнологічні методи та прийоми дослідження, що поєдну-

ються з емпіричними методами, таки як порівняння та опис. Загальнологічні методи 

включають використання прийомів аналізу, індукції, аналогії та системного підходу. Ви-

сновки. Базуючись на використанні зазначених вище методологій та використання їх в 

рамках мети, стає можливим використовувати розроблену типологію в якості одного з 

елементу комплексних досліджень нефритової скульптурної пластики Китаю. 

Ключові слова: жад, нефрит, скульптура, скульптурна пластика, Китай.  

 

У китайському мистецтві «нефрит» (відомий китайським символом «ю») – 

це декоративний камінь мінерал класу силікатів [1] який використовується в 

найрізноманітніших прикрасах ювелірного мистецтва, різьбленні фігур та ін-

ших видах скульптурної пластики: статуарних роботах та рельєфній скульптурі. 

Різьба по нефриту була важливим матеріалом в ювелірному мистецтві з епохи 
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доісторичного мистецтва, і досі припадає на більшу частину різьблення з твер-

дих каменів Китаю [5]. Однією з важливих причин, чому вирізані з нефриту 

предмети були настільки високо оцінені, є така — китайці вважають, що нефрит 

уособлює чистоту, красу, довголіття, безсмертя. Крім того, різьбярі з нефриту 

цінували камінь за його блиск, напівпрозорі кольори та відтінки. З часів куль-

тур Маджиабанг, Лянчжу і Хуншань (4700-2900 рр. До н.е.) більшість різьблень 

з нефриту виготовляли або з нефриту, або з жадєїта, як датуючий фактор, варто 

зазначити, що до кінця 18 століття китайські майстри використовували нефрит 

[5]. Історія мистецтва в Китаї, а саме історія китайського нефриту відображає 

величезне значення, яке надається нефритовому каменю, що є значно більшою 

сакральною мірою, ніж любов Заходу до алмазів та золота. Починаючи з епохи 

культури династії Ся (2070-1600 років до н. е) найцінніші предмети, створені 

для імператора та його двору, були виготовлені саме з нефриту [5]. 

Традиційна обробка нефриту виконувалася за допомогою карборундовим 

піском і м'яким інструментом: техніка з того часу замінена обертовими інстру-

ментами з алмазними долотами. Історично через рідкість і технічні труднощі 

виготовлення, носіння та використання нефриту обмежувалося лише племінни-

ми вождями, потім імператорами та вельможами, і найчастіше застосовувалося 

при різьбі ритуальних посудин, обрядового посуду та інших тотемічних пред-

метів, що репрезентують статус та силу. 

Китайський символ «ю» завжди перекладається як «нефрит». Однак цей 

переклад маскує важливу різницю між китайською та західною культурою, 

оскільки в китайському чи корейському мистецтві значення нефриту значно 

ширше, ніж його західне тлумачення. Більш правильним перекладом «ю» може 

бути «твердий декоративний камінь», оскільки, китайські майстри використо-

вують термін «ю« для покриття кількох споріднених нефритових каменів, 

включаючи бовеніт (форма серпантину, змійовика), а також нефрит і жадеїт. 

Незважаючи на те, що нефрит на Заході вважається зеленуватим матеріалом, у 

Китаї це завжди був білий нефрит, який традиційно цінувався вище за зелений. 

Таким, беручи до уваги проблематику типології матеріалу нефриту в контексті 

лінгвістики та мов, необхідно зазначити хронологію використання та базові ха-

рактеристики матеріалів скульптурної пластики Китаю. 

З епохи античного мистецтва традиційне китайське різьблення виготовляли 

з нефриту, кристалічного силікату магнію кальцію, який у чистому природному 

стані є кремово-білим, хоча наявність домішок заліза може перетворити його в зе-

лений, жовтий, коричневий, сірий або навіть чорний [2]. Враховуючи вимірюван-

ня твердості, традиційно, нефрит займає проміжок від 6,0 до 6,5, нефрит трохи 
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м'якший, ніж жадеїт [2], із люстровим блиском, поставлявся головним чином з 

Яркенду та Хотані в автономному регіоні Сіньцзян на північному заході Китаю. 

Приблизно з 1800 року китайські різьбярі з нефриту також використову-

вали жадеїт, інший (більш твердий) тип нефриту, імпортований із північної 

М'янми (Бірма). Гранульований силікат натрію-алюмінію, що має твердість від 

6,0 до 7,0, жадеїт (також відомий як «feicui») — це напівпрозорий камінь, типово 

блискучого зеленого кольору, який часто має склоподібний вигляд [5]. Більш рід-

кісні кольори включають рожевий, лавандовий, помаранчевий або коричневий. 

В контексті типології та видів жадів, важливо підкреслити ранжування 

вартісності нефритів в рамках потенціалу монетизації та культурної цінності. 

Китай був і є одним із найкращих світових родовищ нефритового каміння. До 

найпопулярніших різновидів можна віднести: нефрит Хотан, нефрит Дюшань, 

нефрит Сюйян і бірюза [3]. До менших каменів належать агат, малахіт та аван-

тюрин. Історично аргументовано, найкращий нефрит в Китаї, Хотан видобува-

ють в окрузі Хотан, Сіньцзян. Напівпрозорий і майже повністю складається з 

тремоліту, нефрит Хотан буває кремово-білого віддітку, кольору баранячого 

жиру, білого та сіро-білого валеру нефриту, а також бірюзового, чорного, жов-

того та інших кольорів [4]. 

Нефрит Дюшань, також, називають нефритом Наньян, оскільки його в 

основному обробляють у місті Наянг, провінція Хенань [3]. Складений здебі-

льшого з анортиту та зоїзиту, нефрит Душан використовується в основному для 

оздоблення та має жирний, склоподібний блиск. До основних кольорів нале-

жать даного типу належать: білий нефрит, зелений, зелено-білий, фіолетовий, 

жовтий і чорний, червоний лотос. Пластика, виготовлена з нефриту Дюшань 

була виявлена при дослідженні імператорських гробниць династії Шан, що 

правила в історичний період 1600-1046 рр. до н. Е [5]. 

Нефрит Сюйян — напівпрозорий зелений нефрит, що складається з різного 

ступеня концентрації як тремоліту, так і актиноліту, він походить з міста Сюйян у 

провінції Ляонін на північному сході Китаю [3]. Нефрит Сюйянь буває синьо-

зеленого, жовто-зеленого та світло-білого кольорів і має більш м’яку текстуру, ніж 

інші типи нефриту, з восковим блиском після полірування поверхні. Традиційно за-

стосовується для масштабної нефритової пластики та різьблення предметів меблів [4]. 

Бірюза видобутий ще з часів династії Шанг, коли її використовували для 

декоруваня поверхні виробів з бронзи, також імпортували з Стародавньої Пер-

сії [5]. Бірюза є одним з найдавніших нефритових каменів і має блакитний та 

зелений кольори різних відтінків [4]. Бірюза використовувалася здебільшого 

для статуй та інших скульптурних форм, таких як фігури Будди. В рамках сьо-
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годення, бірюза, а особливо її блискучі сині сорти, зустрічається в основному в 

Чжушань префектури Шиян, в провінції Хубей [3]. Підсумовуючи, зазначена 

вище типологія матеріалів презентує варіативність жадів та палітру їх власти-

востей, відтінків, хронологічні та географічні рамки використання що формують 

систему і методологію мистецтвознавчої та культурологічної експертизи, а також 

оцінювальну практику стосовно нефритової скульптурної пластики Китаю. 

Види нефритового різьблення та утилітарні форми є додатковими датую-

чими факторами, що є важливими для практик дослідження скульптурної плас-

тики Китаю. Спочатку, різьблення з нефриту було обмежено інструментами 

неоліту та періоду бронзового віку, включаючи сокири, наконечники стріл, зу-

била тощо. Стародавні китайці вважали небо круглим, а землю — квадратною, 

тому люди виготовляли предмети круглої та квадратної форми з нефриту для 

того щоб приносити жертви для неба та землі. Популярні форми тварин вклю-

чали дракона та фенікса — обидві божественні тварини шанувались у старода-

вньому Китаї [3]. Нефрит також використовували для надгробків та їх 

скульптурного оформлення, вирізаних для вшанування предків, боротьби зі 

злом та захисту від катастроф, тоді як особисті предмети з нефриту використо-

вували та носили для очищення душі. 

Пізніше, нефрит став улюбленим матеріалом китайської інтелігенції, осо-

бливо для особистих предметів, таких як тримачі пензлів для каліграфії та на-

віть мундштуки для труб з опіумом, через популярне повір’я про те, що вони 

подарують курцю довголіття [3]. До інших категорій об'єктів, що виготовля-

лись нефриту належать: ритуальні об'єкти, такі як cong, huang, hu, gui та zhang; 

церемоніальна зброя; особисті предмети; побутові предмети. 

Таким чином, підсумовуючи вище зазначені факти в контексті типології 

жадів, важливо зазначити, що хімічний склад, який формує колірні та фізичні 

особливості мінералу та утилітарні аспекти нефритової скульптурної пластики 

Китаю є датуючими факторами в рамках комплексних досліджень китайських 

жадеїтових виробів.  
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Панченко Олександр, магістрант  

 

ДАВНЄ КАМНЕРІЗНЕ МИСТЕЦТВО СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ 

 

На жаль, існування на українській землі стародавніх кам'яних скульптур, 

близьких за часом та сакральним призначенням до всесвітньо-відомих пам'яток, 

залишається надбанням вузького кола науковців. Це пояснюється невеликою 

кількістю опублікованих наукових робіт, а також забороною за радянських часів 

на висвітлення та оприлюднення давності та самобутністі розвитку української 

культури. Втім, дослідження скульптурних пам'яток України відбувалося, хоч і 

досить повільно. Кам’яні баби або Мамаї були для наших предків — символом 

охоронців Степу, в якому буяла відвага кімерійців і скіфів, агресивна войовничість 

сарматів, готів, гуннів, аварів, печенігів, кипчаків і нестримна вольниця 

козаків.  

Без Мамаїв українські степи обезголовлені, тому, якщо ми прагнемо 

відродити велич наших Предків у нас самих та наших нащадках, варто 

починати з відновлення пам'яті Великого Лугу й охоронців Степу — Мамаїв. 

Актуальність обраної теми полягає у відновленні історичної пам'яті цілої нації, 

для всебічного переосмислення свого місця і ролі в загальноcвітовій історії. 

Скіфські, половецькі кам'яні статуї важливий об'єкт дослідження. 

Необхідно виявити процес становлення основ української нації у їхніх 

суперечностях та взаємозв'язках з найдавніших часів. Оскільки в розвитку 

суспільства найголовніше значення має становлення його світогляду який 

формує в свою чергу культуру у всій її розмаїтості. Беремо для розгляду 

скіфські та половецькі скульптури. Для здійснення дослідження були 

використані архівні наукові матеріали та власні знахідки в результаті 

пошукових експедицій. Опрацьовані відомості вчених архівних комісій 19-20ст., 

описи мандрівників, наукові статті, монографії, каталоги: Гераськова Л.С. 

Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи (1991). 

В ході пошукових експедицій довелося спілкуватися з переселенцями 

різних країн, які по волі Катерини II опанували козацькі степи. Спираючись як 

на друковані та архівні джерела, так і на матеріали усної історії, фолькльору, не 

лише від корінних мешканців краю, а й нащадків переселенців з інших країн ми 

можемо зробити висновок, що лише українці є носіями й хранителями власної 

історичної пам'яті. Великий обсяг фолькльорного матеріалу, пов'язаного з 

ка'яними бабами — Мамаями свідчить про кровну спорідненість сучасних українців 

з попередніми поколіннями мешканців всього обширу південного степу.  
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Сакорська Олександра, аспірантка, 

старший науковий співробітник  

Національного музею мистецтв імені Б. та В. Ханенків 

 

РОЗПИСИ СТЕЛІ ДЕЛФТСЬКОЇ ЇДАЛЬНІ МУЗЕЮ ХАНЕНКІВ.  

ДО АТРИБУЦІЇ  

 

Оздоблення стелі “Дельфтської їдальні” складається з 35-ти живописних 

площин, розділених кесонами стелі (декоративними дерев’яними конструкція-

ми). Живопис виконаний олійними фарбами по штукатурній основі.  

Актуальність дослідження. Науковцями дослідження розписів стелі 

“Дельфтської їдальні” не проводились, а документальних свідоцтв, які б вказували 

на автора розпису, відсутні. Існує лише традиційна легенда, що центральне панно з 

зображенням гербу Ханенків належить пензлю Михайла Врубеля. Атрибуція даних 

розписів вносить до наукового обігу раніше невідомі монументальні твори худож-

ника (квітковий орнамент), а також доказово підтверджує авторство М.Врубеля у 

випадку центрального ромбовидного панно із зображенням гербу Ханенків. Вияв-

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мелітопольський_краєзнавчий_журнал
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мелітопольський_краєзнавчий_журнал
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лені архівні джерела дають поштовх до дослідження орнаментального оформлення 

інших залів музею Ханенків, де міг бути задіяним Михайло Врубель.  

Мета дослідження – атрибутувати розписи стелі “Дельфтської їдальні” 

музею Ханенків. Завдання дослідження: проаналізувати техніку розписів; дос-

лідити історію створення розписів; провести стилістичний аналіз розписів; ви-

вчити та порівняти хімічні складові фарб розписів. 

Проведені дослідження різностороннє доводять, що саме Михайло Вру-

бель є автором декоративного оздоблення Дельфтської їдальні музею Ханенків, 

як, можливо, і інших залів цього музею, що ще належить довести.  

Як перспективний результат даного дослідження вважаю за необхідне 

винести до обговорення питання повного відкриття орнаментального розпису з 

квітами у Дельфтській їдальні як таких, що представляють неабияку художньо-

мистецьку цінність. 
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Солодаренко Марина, магістрантка  

 

СТАНОВЛЕННЯ ПОРТРЕТУ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІКОНОЮ 

 

Стилістичний аналіз творів мистецтв потребує вивчення того середовища, 

яке передує його появленню. Фаюмський портрет- значне явище у розвитку сві-

тового мистецтва. Становлення іконопису, частково спирається на ранні зразки 

станкового портрету світового живопису. 

Традиції портрету в контексті релігійних уявлень, особливо пов язані з 

темою смерті. Те що з самого початку портрет був оріентован на обличчя свід-

чить про те, що здавна люди сприймали обличчя як певний осередок духовних і 
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душевних сил. Індивідуалізоване обличчя, як тонка матерія, як доказ останньо-

го осердку життя. Саме звідци похоронні маски, воскові відтиски, похоронні 

ляльки. Архаїчні уявлення зв язку обличчя-душа, знаходять відображення у мі-

фах, ритуалах. Становлення обличя-душа розвивається паралельно становлен-

ню особистості. Суть лику розкрита у палеміці Константином-Філософом: « 

Чотири частини хрест має, якщо одна частина зникне, то вже втрачає свій об-

раз, а на іконі лик образ подобіє того являє, заради кого вона написана…» 

Можна припустити, що портрет розвивався від зовнішнього (уявного) до 

внутрішнього (персоніфікованого), а з звідти з зовні до головного. Можна виді-

лити дві основних традиції зображення: египетська іетруська- римська. На тлі 

яких подальший крок розвитку індивідуалізованого зображення набуває особ-

ливої ролі у сприйнятті обличчя як «дзеркала душі». Предпортрет відповідає 

двом важливим чинникам. 1. Виступає як заміна самої людини. 2. Трансформує 

людину у певну знакову сферу. Оволодіння технікою заміни дозволило відкри-

ти новий спосіб збереження інформації. 
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СЦЕНОГРАФІЯ ВАДИМА МЕЛЛЕРА  

У ПОСТАНОВЦІ «МАКБЕТ» ЛЕСЯ КУРБАСА (1924) 

 

Відомим є той факт, що Вадим Меллер заклав підвалини конструктивізму 

на українській сцені, він створив найвигадливіші, найоригінальніші декорації 

до вистав відомого українського режисера – Леся Курбаса. В театральному ху-

дожникові Вадимові Меллері Курбас знайшов товариша, однодумця й колегу, 

котрий поділяв його мистецькі зацікавлення і міг втілити їх у реальність. [3]. 

Для постановки «Макбета» 1924 року сцену пофарбували в чорний колір, 

а дія відбувалася на тлі цегляної задньої стіни театру [2]. В ході творчих консу-

льтацій із Курбасом Меллер відмовився від пишних декорацій і створив гігант-

ські екрани чи то щити гігантських розмірів (окремі були 4 на 4 метри): на 

яскраво-зеленому полотні модерністським шрифтом великими червоними літе-

рами було написано «Замок», «Провалля», «Поле», «Замкові ворота» тощо. Це 

нагадувало середньовічні та ренесансні сценічні таблички з позначенням місця 
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дії, і тогочасні політичні плакати, і, як переконливо доводить Вірляна Ткач, ти-

три німого кіно [5]. 

Аскетичні декорації «Макбета» спонукали глядачів до творчості – уявити, 

якими можуть бути ці місцини. Великі щити робили акторів маленькими, при-

меншували їхнє зазвичай центральне місце на сцені, натякаючи, що долю й по-

ведінку дійових осіб визначають не особисті бажання, а інші сили, дискурси, 

інтерпретації й рамки. Персонажі були ніби еквівалентом кубістичних геомет-

ричних форм й існували в нових нелінійних стосунках один з одним і з довко-

лишнім світом. Щити, які піднімалися й опускалися по звуку гонга, були 

більше ніж просто тло. Вони надавали кожній сцені свого особливого ритму. 

Одночасно опускаючись, вони вказували на одночасні дії в різних частинах 

Шотландії. Іншим разом вони рухалися спокійно й розмірено, увиразнюючи 

емоції головних героїв, підкреслюючи напругу, динаміку подій чи навіть втру-

чаючись у дію. Їхні рухи, за спогадами Наталі Пилипенко, яка зігріла другу ві-

дьму, «було зафіксовано в певному ритмотемпі, узгіднено з ритмом самої 

вистави. Оформлення відігравало ролю складової частини драматичної дії» [4]. 

Доцільним буде додати, що Василь Василько у своїх щоденниках згадує: 

«Це були не просто оплески, а тривалі овації, які його зворушили. Глядачі ви-

кликали на сцену і Курбаса, і Меллера» [1].  

 

Список використаної літератури 

1. Василько В.С. Щоденник. Т.5: Записи 1 січня 1923 р. – 14 травня 1924 р. 

ДМТМКМУ / В.С.Василько. – Фонд Василя Василька. – Інв. №10369. – 123 арк. (запис 3 кві-

тня 1924 р.).  

2. Кузякіна Н.Б. Леді Макбет та інші / Н.Б. Кузякіна. – К.: Вітчизна. – 1969. – № 3. – 

193 с. 

3. Кучеренко З.В. Вадим Меллер / З.В. Кучеренко. – К.: Мистецтво, 1975. – 3 с. 

4. Пилипенко Н. Життя в театрі / Н. Пилипенко. – Нью-Йорк: Накладом авторки, 

1968. – 117 с.  

5. Див.: Tkacz V. Les Kurbas’s Use of Film Language in His Stage Productions «Jimmie 

Higgins» and «Macbeth» / V. Tkacz. – Toronto: Canadian Slavonic Papers, 1990. – № 36.1 

(March). – 69 р. 


