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Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному та Інститут керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України 2010 року започаткували проведення щорічних Національних фотоконкурсів «Гончарні ВІЗІЇ 
країни». 

Це перший в Україні науковий альбомкаталог, цілком присвячений I Національному керамологічному фотоконкурсу.  
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гончарної культури в Україні.
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In 2010 the National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne and the Ceramology Institute – the branch of the Ethnology Institute 
of the National Academy of Sciences of Ukraine – have initiated the annual National Photo Contest Pottery VISIONS of the Country. 

This is the first in Ukraine scientific album and catalogue, completely devoted to the 1st National Photo Contest. The publication 
covers the history and the challenges of the preserving of the Ukrainian ceramological photographic materials of the late 19th – early 
21st century, provides comprehensive information on the contest participants and jurymen, a catalogue of the exhibited photos,  
a photographic chronicle of the events, a bibliography of publications in press. Some views and reflections of the curator and audience 
alongside with other materials on the contest are given in the issue as well.

Pottery VISIONS of the Country continue the academical ceramological series The Pottery Ukraine, which unveil to its readers  
treasures of the pottery culture in Ukraine.
The book is intended for ceramologists, art critics, culturologists, ethnologists, museologists, researchers of local culture and history, 
lecturers and students of art institutions, art and culture managers, curators of exhibitions, art ceramists, folk craftsmen.

Key words: Ukraine, Opishne, pottery, ceramics, Ukrainian ceramology, ceramological photography, artistic photograph, 
the National Photo Contest – Pottery VISIONS of the Country



Учасники Національного фотоконкурсу в Опішному «Гончарні візії країни»  
несуть повну відповідальність за автентичність, атрибуцію й відсутність  
будь-яких фальсифікацій щодо поданих ними для експонування творів,  
а також за достовірність поданої  інформації про свої творчі досягнення.
Розміщення в альбомі експонованих на Фотоконкурсі творів здійснено  
відповідно до п.2.7 Положення про Національний фотоконкурс в Опішному  
«Гончарні візії країни»

Права видавництва «Українське Народознавство» поширюються на всі країни.  
Перевидання, репродукції, відтворення, виконання за допомогою розмножувальної, 
аудіовізуальної техніки чи будь-якими іншими засобами, а також приватні копії  
можуть бути виконані лише з дозволу видавництва «Українське Народознавство»

© Олесь Пошивайло, упорядкування, переднє слово, 2011
© Юрко Пошивайло, макет, художнє оформлення, 2011
© Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 2011
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 2011

Автор-упорядник, 
науковий і літературний редактор  

доктор історичних наук,  
професор,  

заслужений діяч науки і техніки України 
Олесь Пошивайло

Куратор Фотоконкурсу,  
пошукач інформаційних матеріалів 

Наталя Стеблівська

Укладачі розділу «Покажчики» 
Оксана Андрушенко 

Ольга Карунна 
Тетяна Хрипун

Фото 
Тарас Пошивайло

Коректори 
Олесь Пошивайло
Вікторія Яровата 

Комп’ютерний набір 
Олесь Пошивайло 
Юрко Пошивайло

Перекладач текстів англійською мовою, 
кандидат історичних наук

Костянтин Рахно 

Редактор текстів англійською мовою
кандидат історичних наук,

заслужений діяч мистецтв України
Ігор Пошивайло

Художня редакція, коректура, макет 
заслужений працівник культури України 

Юрко Пошивайло 

Директор випуску  
Юрко Пошивайло

РеКОмеНдОВАНО дО дРуКу ВчеНими РАдАми 
ІНСТиТуТу КеРАмОлОгІї – ВІддІлеННЯ 
ІНСТиТуТу НАРОдОзНАВСТВА НАН уКРАїНи
ТА НАцІОНАльНОгО музеЮ-зАПОВІдНиКА  
уКРАїНСьКОгО гОНчАРСТВА В ОПІшНОму

Роботу виконано в рамках відомчого наукового проекту  
Національної академії наук україни  
«гончарство і проблеми збереження національної ідентичності  
в україні (ХІХ – початок ХХІ століття)» (держ. реєстр. №0107U007039) 
та відповідно до тематики наукових студій Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному

НАуКОВе ВидАННЯ 
Інституту керамології –  
відділення Інституту народознавства НАН україни 
та Національного музею-заповідника
українського гончарства в Опішному

Фундатори, упорядник і видавці 
альбому-каталогу  

висловлюють щиру вдячність

національній спілці  
фотохудожників україни 

(голова правління Микола Іващенко)

за доброзичливу підтримку 
й патронування Фотоконкурсу









  
9

 До найдавніших прийомів візуального документування тих чи інших явищ гончарної культури належать 
малювання, гравірування, лиття, ліплення тощо. Відомі зображення процесів виготовлення глиняних виробів 
у давньоєгипетській (настінний живопис) і античній (вазопис) культурах. За доби середньовіччя зображення 
гончарних кругів та інших інструментів гончарів, глиняних виробів потрапляли на цішки, печатки й корогви 
цехових об’єднань ремісників. Рідкісним джерелом інформації для керамологічних студій є й твори образотворчого 
мистецтва [див.: 20, с.103-107]. Проте чи не найбільш важливим документальним джерелом керамологічної 
інформації постають фотографічні матеріали. Вони несуть у собі рідкісну візуальну інформацію про гончарство, 
зокрема про особливості виробничого процесу, побуту майстрів, асортимент їх продукції тощо. Давні фотографії 
нерідко постають єдиними джерелами, які дозволяють наочно уявити гончарну технологію, етнічну специфіку 
промислу, побачити творців глиняних витворів.
 У справі збереження візуальної керамологічної спадщини першочергова роль належить музейним закладам. 
Понад чверть століття тому американський учений і священик, доктор Карні Гейвін проголосив: «Каждый музей 
– каковы бы ни были его цели – должен немедленно приступить к поиску, каталогизации и сохранению ранних 
фотодокументов, пока они не оказались окончательно утраченными... Время требует от нас энергичных действий 
уже сегодня: старые фотографии необходимо собирать и как редчайшие памятники материальной культуры и 
исторические документы» [1, с.11]. На жаль, більшість фотоматеріалів кінця ХІХ – кінця ХХ століття в музеях 
України донині поверхово анотовано: невідомо, кого на них зображено, коли зроблено знімок, де і хто знімав. 
Унаслідок цього вони значною мірою втратили наукову цінність. «Без таких пояснительных подписей потеряют 
почти всю свою ценность даже самые драматичные, трогательные, значительные 
фотографии», – звертав увагу музеєзнавців той же Карні Гейвін [1, с.11].
 Ось чому нині вкрай важливо провести інвентаризацію візуальних 
керамологічних матеріалів у музейних і архівних закладах України із залученням 
до їх ідентифікування керамологів, гончарів, художників-керамістів, старожилів 
гончарних осередків. За таких умов процес ідентифікування може перетворитися 
у формування ще й унікального звукового банку (усних свідчень) про культуру 
минулого [докладніше див.: 1]. 

ЗАЧИНАТЕЛЬ ІВАН ЗАРЕЦЬКИЙ. Найдавніші поодинокі фотографії, які 
зафіксували особливості гончарної культури в Україні, відносяться до останньої 

чверті ХІХ століття. Системне створення фотодокументів у гончарних осередках 
України вперше запровадив  славетний український керамолог, етнограф, археолог, 
музеолог Іван Зарецький (1857–1936) [більш детально про цю унікальну постать 
української науки й культури див.: 2; 3]. Улітку 1893 року під час комплексного 
дослідження гончарного промислу Полтавщини він зробив 25 знімків,  

 Славетний український керамолог, музеолог, етнограф і археолог,  
засновник української керамологічної фотографії Іван Зарецький. Оренбург.  

Друга половина 1920-х – перша половина 1930-х.  
Автор фото невідомий. Національний архів українського гончарства,  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному



  
10

що відображали процеси гончарного виробництва й побутові умови життя гончарів (переважно Опішного)  
[див.: 15, с.8-9; 7, с.84-87]. Більшість його скляних фотонегативів і донині зберігаються в Полтавському краєзнавчому 
музеї [див.: 16; 13]. Керамологічною фотографією вчений захоплювався й надалі, невтомно фіксуючи на негативах 
глиняні вироби, гончарні ряди на ярмарках, керамологічні експозиції Природничо-історичного музею Полтавського 
губернського земства й тогочасних кустарно-промислових виставок. Фотознімки Івана Зарецького активно 
використовувало Полтавське губернське земство та його Кустарний склад для ілюстрування друкованих видань 
з проблематики кустарних промислів [див., напр.: 8; 23]. 

УКРАЇНСЬКА КЕРАМОЛОГІЧНА ФОТОГРАФІЯ НА ВСЕСВІТНІЙ ВИСТАВЦІ В ПАРИЖІ. Останні роки 
ХІХ століття були прикметні підготовкою провідних держав світу до показу своїх економічних і мистецьких 

досягнень на запланованій на 1900 рік у Парижі  десятій Всесвітній виставці. Її розглядали як своєрідний підсумок 
століття. Кожна країна намагалася презентувати передовсім те, що характеризувало й вирізняло її з-поміж інших. 
Для підготовки експозиції Російської імперії в Санкт-Петербурзі було створено Головний кустарний комітет. 
Зважаючи на тогочасне домінування Полтавської губернії в галузі кустарного гончарства, Полтавське губернське 
земство отримало від Комітету пропозицію експонувати в Парижі художні вироби місцевих гончарів. Полтавські 
земці, несподівано для багатьох інших учасників виставки, вирішили заодно з керамікою показати унікальну 
колекцію керамологічних фотознімків, сформовану до кінця 90-х років ХІХ століття в Полтаві зусиллями Івана 
Зарецького. Спеціально для виставки було виготовлено й серію фотографій «Типи гончарів м.Опішного». Гадаю, 
що цю ідею їм запропонував сам автор фотографій.
 Тим часом ідею проведення Всесвітньої виставки в Парижі вперше публічно було висловлено 1893 року. 
За дивовижного збігу обставин, саме того ж року Іван Зарецький започаткував фотографування гончарства в 
Полтавщині! Напевно, дослідник був великим провидцем, бо саме тоді відзняті польові фотографії згодом стали 
основою керамологічної фотовиставки, що представляла досягнення українців у Франції. Зрозуміло, на той час 
вони були виставлені в експозиції Росії. 
 1900 року «Земский сборник Черниговской губернии» сповіщав: «Воспользовавшись предложением главного 
кустарного комитета, Полтавская губ. управа в 1899 году отправила для Парижской выставки образцы гончарных 
изделий кустарей Полтавской губ., около 30 мисок разной величины и окраски, 30 стереоскопических снимков видов 
природы, типов населения и обстановки гончарного производства, а также большую фотографию имеющейся 
в Музее коллекции гончарных изделий местных кустарей, дающую полное представление о форме и орнаменте 
этих изделий, вместе с изданным Полтавским губернским земством альбомом «Мотивов малорусского орнамента 
в гончарном производстве» [12; див. також: 6].  
 Паризька виставка тривала від 14 квітня до листопада 1900 року. На ній були представлені 35 держав, 
які показували свої досягнення в національних павільйонах. Завдяки особливим відносинам Франції з Росією, 
французький уряд виділив для російської експозиції найбільшу площу. Таким чином Росія була представлена 
в 17 тематичних відділах і не брала участі лише у відділі колонізації [26]. На виставці було зафіксовано близько 
50 мільйонів відвідувачів. Про перебіг подій на ній широко повідомлялося в тогочасній світовій періодиці,  
у тому числі і в Україні. Безпосередній відвідувач Всесвітньої виставки, на той час мешканець Парижа, видатний 
український етнолог, антрополог і археолог, полтавець Федір Вовк (1847–1918) у відгукові про побачене назвав колекцію 
керамологічних фото «убогенькою збіркою», яка, проте, разом з керамікою, малочисельними виробами ткацтва  
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 Головні самобутні форми гончарних виробів кустарів Полтавської губернії. Полтава. 1899.  
Фото Івана Зарецького. Виготовлено спеціально для експонування на Всесвітній виставці в Парижі.  

Полтавський краєзнавчий музей, І-767



  
12

й вишивання презентувала традиційну українську культуру.  За його словами, у французькій столиці експонувалися 
«фотографії дотичні до вироблювання цегли, черепицї і гончарських річей – з Чернигівщини, Полтавщини 
і Катеринославщини… Окрім сієї убогенької збірки на Виставі була ще серія гончарських виробів з Опошнї з 
Полтавщини частиною засунута на полицю під самою стелею, а частиною розкидана поміж иньшими виробами 
усяких росийських народів у так званому „Россійському селї”… Гончарські вироби сї досить добре підобрані, звертали 
на себе дуже велику увагу і розкуповувались дуже добре, так що треба було привезти новий наклад. Якщо не числити 
кількох кролевецьких рушників та двох чи трьох плахт у тому-ж таки місцї, та кількох таблиць буковинської 
вишиваної орнаментики в австрійській секції, то отсе й усе, що було українського на Виставі в Парижі…»  
[4, с.176, 177]. 

УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОВИЙ ФОТОПРІОРИТЕТ. Експонування в Парижі української керамологічної 
фотовиставки було неординарною подією. Адже доти в Росії, як і в інших країнах світу, ніхто цілеспрямовано 

не фотографував технологічні процеси традиційного гончарства й побутових умов життя майстрів. Фактично, 1900 
року, зусиллями Івана Зарецького й полтавських земців на Всесвітній виставці в Парижі вперше у світовій 
науковій практиці було презентовано експозицію спеціально виготовлених керамологічних фотографій як 
новітню форму представлення певної етнічної культури й популяризації національних досягнень у галузі 
гончарства! З-поміж національних експозицій керамологічну серію фотографій представляла лише Україна   
в складі Російської імперії!
 Цей український пріоритет на той час був цілком закономірним. Адже українці на початку ХХ століття 
набули міжнародного іміджу «гончарного етносу».  Натоді в Україні діяло близько 700 гончарних осередків! 
1912 року Н.Денисюк (псевдонім «Экономист») у санкт-петербурзькому виданні «Кустарный труд», узагальнюючи 
тогочасні суспільні уявлення, стверджував: «Обилие превосходного и неисчерпаемого материала прямо указывает 
на то, что кустарный гончарный промысел в Малороссии имеет несомненное будущее… Если славянское племя 
вообще обнаруживает способность к художественному творчеству и пониманию красоты, то малоросс в этом 
смысле должен быть поставлен в первые ряды… Малоросса называют часто «русским итальянцем, и это 
совершенно верно. Любовь к красоте, к изящному пропитывает всю жизнь сына поэтичной Украйны….  
В области гончарного искусства малоросс проявил все свойственные ему черты» [25, с.2; див. також: 5, кол.150]. 
Через кілька років відтоді (1918) видатний український керамолог Борис Лисін не менш переконливо констатував: 
«Україна займає одно з найперших місць на всьому свїті по своёму багацтву та ріжноманітности каолїнів і глин...
Коли Фінляндію називають царством гранітів і озер, то Україну по справедливости можна величати країною 
каолінів і глин. На Україні нема губернії, в котрій не булоб каолінів, нема повіту, в котрому не булоб глини» [9, с.3, 7]. 

ПОСЛІДОВНИКИ. Фотографічну ініціативу, започатковану Іваном Зарецьким, згодом підхопив і Федір 
Вовк. Заохочені прикладом полтавців, гончарів і гончарні процеси почали фотографувати О.М.Павлович, 

А.Завадський, Марія Фріде, Яків Риженко. Кульмінаційним етапом формування керамологічних фотоджерел 
стала винятково інтенсивна польова пошукова робота славетного українського вченого-керамолога, доктора 
мистецтвознавства, професора Юрія Лащука (1922–2003). За свою майже півстолітню наукову діяльність він 
побував у багатьох гончарних осередках України. Всюди фотографував гончарів, побут майстрів, гончарні вироби. 
Сформована ним величезна колекція польових знімків налічує 838 фотоплівок (майже 28 тис. знімків/кадрів).  
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Української академії мистецтв, академік Василь Кричевський, безмежно залюблений у творчість тамтешніх 
гончарів. Будівництво завершилося 1916 року. Впродовж трьох років ним керував завідувач пункту, славетний 
український технолог-кераміст Юрко Лебіщак. З огляду на причетність до будівлі цих двох харизматичних постатей 
національного відродження вона й донині має назву «Будинок Кричевського-Лебіщака». 
 На даний час там завершуються реставраційно-опоряджувальні роботи.  Фундатори новітньої національної 
фотовиставки, приймаючи рішення  про розгортання експозиції в дещо незвичних, а в чомусь –  екстремальних 
умовах історичної будівлі, зважали на те, що це – своєрідний Гончарський Храм для багатьох поколінь не лише 
опішнянських гончарів і малювальниць, а й для мистців з багатьох інших етнорегіонів України. Його стіни 
намолині гончарськими мріями, сподіваннями, емоціями! Вони надивлені майже столітнім плином вершинного 
гончаротворення в цьому епіцентрі національного гончарного виображення України! Тому експозиція 
керамологічних фотографій в інтер´єрах будівлі уявлялася ритуальним актом проявлення того невидимого 
світу гончарського минулого, який стіни бачили, але досі про все бачене стоїчно мовчали. 
 Одним із посутніх аргументів на користь проведення виставки в земському будинку була прекрасна нагода 
привернути увагу громадськості, мешканців України до унікальної споруди, аналогів якій в Україні немає, до її 
багатої столітньої історії. Проведення масового заходу спонукало Фундаторів більш активно займатися пошуками 
можливостей для завершення реставраційно-опоряджувальних робіт у будівлі, якій через кілька років виповниться 
100 років.

УЧАСНИКИ. Усього було 12 учасників, які представляли Опішне (8), Київ (2), Львів (1), Лубни (1).  
Вони подали на Конкурс 53 фототвори (57 фотографій):

Пошивайло Богдан  (Київ): 1 фото
Пошивайло Любов (Опішне): 1 фото 
Пошивайло Марія  (Київ): 1 фото
Пошивайло Мар´яна (Опішне): 1 фото
Щербань Олена (Опішне): 1 фото
Дяченко Людмила (Опішне): 2 фото

 Наймолодшому учасникові Конкурсу виповнилося 6 років, найстаршому – 51! Серед учасників – доктор 
історичних наук, кандидат історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник 
культури України, лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького, лауреат 
Премії імені Василя Скуратівського, член Національної спілки фотохудожників України, член Національної спілки 
художників України, член Українського керамічного товариства. 
 На жаль, у Конкурсі участь взяла обмежена кількість учасників: головним чином, співробітники музею-
заповідника та їхні колеги. Мало представлені регіони України. Географічно – це Полтавщина, Львів і Київ. З-поміж 
них – 7 спадкоємців однієї з найдавніших гончарських династій України – гончарської родини Пошивайлів. Такий 
«родинний підряд», представлений вихованкою дитячого садочка, студентками й музейними працівниками, 
до певної міри зрозумілий, адже Конкурс було присвячено гончарській тематиці. Хто ж, як не представники 
гончарських родин, мали б відгукнутися першими? Вони подали на Конкурс 42 фото (близько 79%) і таким чином 
попередили фіаско Першого Конкурсу, внаслідок малочисельності учасників і поданих ними робіт. 

Липа Ганна-Оксана (Львів): 2 фото
Зілінський Юрій (Лубни): 3 фото
Щербань Анатолій (Опішне): 3 фото
Пошивайло Людмила (Опішне): 5 фото
Пошивайло Олесь (Опішне): 16 фото
Пошивайло Юрій (Опішне): 17 фото
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 Спершу дійсно здавалося, що Конкурс не відбудеться, оскільки  професійні фотохудожники на запрошення 
до участі не відгукнулися (за винятком одного). І це зрозуміло: в Україні й світі нині проводиться чимало престижних 
і не дуже фотоконкурсів. Тільки встигай фотографувати! Тому ще один специфічний конкурс до певної міри захопив 
фотохудожників несподівано, адже рідко хто з них фіксує гончарське буття. Щодень цього не побачиш, бо треба 
їхати на мистецькі виставки, етнографічні ярмарки, етнофестивалі, щоб віднайти гончаря.  Ще проблематичніше 
потрапити до поодиноких осередків традиційного гончарства, не кажучи вже про майстерні художників-керамістів! 
Отож і виходить, що до «скарбниці» фотографів не часто потрапляють знімки з гончарськими сюжетами. Щоправда, 
Фундатори Конкурсу особливо не журилися із-за малочисельності учасників, бо були переконані: у майбутньому їх 
буде значно більше. Ширшого розголосу набуде сам Конкурс. До нього звикне українське суспільство. Залюблені в 
художню фотографію більш пильно вишуковуватимуть у гончарському житті захоплюючі моменти, які першими 
побачать лише вони! Важливо, що Конкурс усе ж таки відбувся! Набув розголосу в Україні. Виставку переглянуло 
багато відвідувачів з різних областей України та інших країн. Окремі з них виявляли бажання взяти участь у 
Конкурсі наступного року. Фактично він створив передумови для успішного проведення 2011 року ІІ Національного 
фотоконкурсу «Гончарні ВІЗІЇ країни».
 Більшість учасників були з Опішного, проте конкурсні знімки представляли панораму гончарної культури 
в різних куточках України: Львові, Києві, Косові (Івано-Франківщина), Полонному (Хмельниччина), Суботові 
(Черкащина), Полтаві, Котельві, Великих Сорочинцях, Лубнах (Полтавщина). Три позаконкурсні твори було 
відзнято поза межами країни (Бахтапур, Непал).
 Хоча професійні фотохудожники й не взяли сподіваної участі у Виставці, Фундаторів підтримала 
Національна спілка фотохудожників України в особі голови Правління Миколи Іващенка та секретаря Правління 
Ростислава Кондрата. Вони доброзичливо допомагали порадами, фаховими консультаціями. За їхньої ініціативи 
Фотоконкурс проводився під загальним патронатом Національної спілки фотохудожників України. Ця обставина 
значною мірою заохочувала Фундаторів до активної діяльності й, переконаний,  є запорукою майбутнього поступу 
«Гончарних ВІЗІЙ». Тим більше, що новітній Фотоконкурс – це не тільки показ гончарства, кераміки, а водночас 
і прекрасна можливість для авторів фото представляти свою творчу спроможність, інтелект, рівень культури й 
естетичних уявлень, спостережливість, нарешті, професійну майстерність.

ВЕРНІСАЖ. Спеціально сформована Фундаторами Рада експертів усі подані твори допустила до участі 
в підсумковій фотовиставці, яка тривала від 30 червня до 30 жовтня 2010 року. При цьому три роботи 

фотохудожника Юрія Зілінського (Лубни, Полтавщина), як уже було зазначено вище, відзняті за межами України, 
експонувалися поза конкурсом.
 Вернісаж відбувся в гончарній столиці України 30 червня у рамках ІІ Тижня Національного Гончарного 
Здвиження в Опішному «ЗДВИГ-2010». У церемонії офіційного відкриття Фотовиставки взяли участь фотографи, 
у тому числі автори експонованих творів, провідні українські народні майстри-гончарі, художники-керамісти, 
науковці, музейні працівники, мистці-студенти й школярі з різних регіонів України й інших країн. Серед них 
були й учасники Міжнародного наукового керамологічного симпозіуму «Гончарство Гуцульщини та Покуття: 
ідеологічні міфи й історичні реалії»; І ІНТЕРсимпозіуму кераміки в Опішному (з України, Росії, Білорусі й Литви); 
IV Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю (з України, Білорусі, Росії, Молдови й Румунії).
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 Миттєвості відкриття 
й перегляду виставки, 
фрагменти експозиції 
Національного фотоконкурсу 
«Гончарні ВІЗІЇ країни».  
Опішне.  
30.06.2010 (1, 2, 3, 7, 8, 9); 
06.10.2010 (4, 6);  
19.10.2010 (5).  
Фото Тараса Пошивайла.  
Публікуються вперше. 
Національний архів 
українського гончарства, 
Національний музей-
заповідник українського 
гончарства в Опішному

Ольга Карпова (Санкт-Петербург, Російська Федерація), Василь Омеляненко, 
Олена Клименко

Перший і четвертий ліворуч у останньому ряду – два Василі Лінде-Кричевські (Бунвіль, США)

Олесь Пошивайло, Тетяна Зіненко, Людмила Пошивайло

7

8

9
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 Приводом задуматися про силу традицій, згадати давнопроминулі події й усвідомити свою присутність 
на святій гончарській землі стала участь у церемонії відкриття виставки Національного фотоконкурсу «Гончарні 
ВІЗІЇ країни» спадкоємців  академіка Василя Григоровича Кричевського – його онука, скульптора, художника-
кераміста Василя Лінде-Кричевського та правнука, теж Василя Лінде-Кричевського, зі Сполучених Штатів Америки.  
В експозиції лунав задушевний спів фольклорного гурту «Рожаниця»  з Києва.

ЖУРІ Й ПЕРЕМОЖЦІ. 3 липня, у рамках святкування Національного Дня Гончаря, працювало Журі Конкурсу. 
Його склад був нетрадиційним для українських фотоконкурсів національного масштабу. Як правило, до них 

входять представники Національної спілки фотохудожників України (члени Правління й регіональних організацій). 
В Опішному ситуація була іншою. Основу Журі «ВІЗІЙ» склали провідні українські вчені – дослідники гончарства 
(керамологи, мистецтвознавці, музеєзнавці) та художники-керамісти. Цей факт був безпосереднім відображенням 
характеру поданих на Конкурс творів: більшість із них мали документальний характер. Це одна з визначальних 
ознак керамологічної фотографії, важлива передовсім для представників наукових установ і музейних закладів. 
Власне, фотографи, члени Національної спілки фотохудожників України були представлені одним із найактивніших 
спілчан, секретарем Полтавської обласної організації НСФХУ, членом Національної спілки журналістів України, 
заслуженим працівником культури України, полтавським мистцем Едуардом Странадком. Він і очолив роботу 
Журі, й талановито спрямував її в творче русло. Після тривалого обговорення й численних дискусій було прийнято 
рішення присудити передбачені «Положенням про Національний фотоконкурс «Гончарні ВІЗІЇ країни» нагороди, 
за винятком Диплома «ГонЧАРСТВО очима дитини», який не знайшов свого власника, зважаючи лише на одне 
фото, представлене в цій номінації. 
 Журі відзначило абсолютне домінування на Конкурсі фоторобіт Юрка Пошивайла, головного художника 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, заслуженого працівника культури України. 
Він також є художником і художнім редактором усіх друкованих видань музейного видавництва «Українське 
Народознавство», які за останні п´ятнадцять років отримали близько п´ятнадцяти нагород найпрестижніших 
національних конкурсів книги. Переможець подав на Конкурс найбільшу кількість фото – 17,  що склало 32 відсотки 
від загальної кількості експонованих творів.

Проте, як виявилося, кількість отриманих нагород ніскільки не залежить від чисельності поданих творів. 
Наприклад, Олесь Пошивайло з 16-ма представленими фототворами отримав лише одну основну нагороду, тим 
часом як Юрій Пошивайло з 17-ма роботами  – 7 основних нагород, Оксана Липа з 2-ма творами – 2 нагороди, 
Марія Пошивайло з однією роботою – 1 нагороду.
 Журі вирішило відступити від умов Конкурсу й відзначило Спеціальним дипломом «За гончарські фантазії» 
фототвір «Гончарна магія-3» Юрія Зілінського з Лубен, який брав участь поза конкурсом. 
 Підсумки Фотоконкурсу було оголошено на офіційній церемонії нагородження переможців 21 жовтня 
2010 року. У ній взяли участь народні майстри-гончарі, художники-керамісти – учасники церемонії нагородження 
переможців ІІ Національної виставки-конкурсу художньої кераміки «КерамПІК у Опішному», а також учені, 
музейні працівники, колекціонери – учасники Міжнародної науково-практичної керамологічної конференції 
«Глиняна іграшка: історія, традиції, перспективи» з України, Росії та Німеччини.
 Виставка завершилася. Фундатори задоволені, бо вдалося виконати одне із завдань Фотоконкурсу: 
формування фотоколекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. У такий 
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спосіб започатковано фондування унікальної збірки, що відображатиме нинішній стан гончарної культури в 
Україні. Щорічно вона зростатиме щонайменше на сотню прекрасних фототворів. Чималий внесок у цю справу 
зробили співробітники Національного архіву українського гончарства Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному: завідувач архіву й куратор Фотоконкурсу  Наталя Стеблівська та науковий 
співробітник Оксана Яценко, на плечі яких лягло вирішення всіх організаційних питань, пов´язаних із підготовкою 
й проведенням «Гончарних ВІЗІЙ країни».

ДУМКИ НАВЗДОГІН. Будь-яка щорічно повторювана фотовиставка – це своєрідний фотозріз нинішньої доби. 
Через аналіз явищ, подій, предметів, які потрапляють до знімків фотографів, певною мірою виявляються 

суспільні вподобання. Фотографія допомагає діагностувати як суспільство загалом, так і окремі явища  (скажімо, 
гончарну культуру) чи окремо взяту людину. Вона фіксує реальне ставлення сучасних мешканців України до 
вітчизняного гончарства, мистецтва кераміки, виявляє особливості творчої праці мистців, естетичні смаки 
населення, окремі тенденції розвитку національної культури. Цей погляд в основі своїй немовби й суб´єктивний, 
бо кожен фотограф наводить об´єктив на цікавий з його точки зору об´єкт. Спусковою кнопкою апарата керує 
його думка, породжена особистими вподобаннями, пріоритетами, рівнем культури, талантом бачити там, де інші 
сліпі. А водночас цей погляд є найбільш об´єктивним, оскільки зупиняє достовірно існуючу мить швидкоплинного 
буття. Частіше всього, у повсякденній круговерті, ці миті, як 25-й кадр, залишаються поза нашим буденним зором, 
по той бік суєти, житейської маячні, поза невмирущими проблемами, цивілізаційними стресами, адреналіном 
віртуального спілкування, інформаційними «приводами» й мас-медійним кодуванням. До того ж, помічено, 
що керамологічне фото (і документальне, і художнє) стає предметом зацікавлення, головним чином, у відносно 
щасливі періоди особистого й суспільного буття. За доби домашніх негараздів, природних катаклізмів і громадських 
потрясінь інтерес до нього, як і до гончарної культури, кераміки загалом, згасає.
 Життя – це мить історії. Поступ її не зупинити. Тим часом фото – збережена для майбутнього мить буття! 
Так само й кераміка тисячоліттями зберігає для нащадків фрагменти давноминулих епох. Зафіксувати миттєвості 
повсякдення й раніше прагнули живописці, скульптори, ремісники. Але цей процес тривав дні, тижні, місяці, 
а інколи й роки. Сучасні ж технічні можливості фотографії дозволяють візуалізувати проминулу мить майже 
моментально, а ще – пильніше придивитися до непоміченого, втраченого, проігнорованого. Таким чином недавнє 
минуле активно інтегрується в сучасність. Одночасно фототехніка нині стала засобом прискорення плину часу. 
Ніщо так, як фото, не навіює відчуття приреченості від усвідомлення плинності всього на землі й хронологічних 
метаморфоз кожної людини.
 Перші «Гончарні ВІЗІЇ», напевно, із-за того, що в них брали участь значною мірою науковці, музейні 
працівники, а не фахові фотографи, ще мали ілюстративний характер. На них переважали документальні 
керамологічні фото з елементами художності. Їх прикметою була увага авторів передовсім до певного явища 
гончарної культури з усіма його структуроутворюючими компонентами. На відміну від цього – у художній 
фотографії – увага прикута передовсім до окремих деталей, фрагментів, рефлексій, які нерідко набувають 
самостійного значення. Художньою фотографією хочеться образу ж поділитися з друзями, знайомими, а 
документальну – дбайливо архівувати, «законсервувати» до певного часу, доки не прийде час зробити її публічною, 
як правило, через опублікування. Документальне фото частіше знімають з обов´язку, з потреби пізнання явища 
для досягнення певної, нерідко корисливої мети, а художнє – із-за переповненості почуттями, нестримності 
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бажань, щирості захоплення! Тобто, художня фотографія – це стан душі, усвідомлення щасливості миті, здобуття 
й підтвердження особистої свободи й спроможності. Основана на чуттєвості, емоціях, вона постає елементом 
інтиму, бо відкриває прямий шлях до душі автора, дозволяє пізнавати його утаємничені життєві еманації. Вона, 
так само як і документальне фото, є потужним джерелом пізнання суспільства, гончарної культури, кераміки.
 Художня керамологічна фотографія може об´єднувати й так само ефектно роз´єднувати людей. Вона 
також виявляє, які ми всі різні і як по-різному сприймаємо древнє й водночас сучасне гончарство. Одні з нас не 
перестають захоплюватися цим реліктовим актом животворення, інші – дивляться на нього як на анахронізм, 
пережиток минулого. У цій розмаїтості індивідуального світовідчуття художнє фото й цікаве для публічного 
показу.
 На відміну від кіно, телебачення, де кадри постійно змінюються, перед художньою фотографією можна 
стояти довго, насолоджуючись її красою. Медитативно вдивляючись у твір фотографа, ми не лише «мандруємо» 
зображеною картинкою, а й, немовби психоаналітики, вивчаємо її, прагнемо «зняти» з неї приховану інформацію 
про автора.
 Тим часом документальне керамологічне фото – малоцікаве для масового глядача. Значно більше 
радості воно приносить поодиноким  науковцям. Художнє ж фото – для всіх! Засобами художньої фотографії 
можна лаконічно й мальовничо передати одухотвореність гончарської праці,  красу творів кераміки, її велич  
і благородство в інтер´єрах чиновницьких апартаментів, бізнесових офісів, затишних жител, мальовничих дач.

ПАРИЗЬКО-ОПІШНЯНСЬКИЙ ФОТОУРОК. Це ж саме засвідчила ще Всесвітня виставка в Парижі 1900 
року. Пригадаймо, як світового рівня вчений Федір Вовк назвав експоновану там українську керамологічну 

фотоколекцію «убогенькою збіркою» [4, с.176]. Тобто він не побачив у ній нічого оригінального й виняткового. 
Можливо тому, що сам був вихідцем із Полтавщини, а тому уже не дивувався безліч разів баченим гончарним рядам 
на ярмарках, унікальним творам кераміки й, відповідно, керамологічним фотографіям. Щоправда, сам через кілька 
років, після повернення з французької еміграції, почав фотографувати окремі явища гончарної культури в Україні! 
 Гадаю, що все ж таки головна причина такого ставлення полягала в іншому. Федір Вовк майже чверть 
століття прожив у Парижі, а тому добре знав уподобання тогочасного мистецького Парнасу. Гламурна публіка з 
усього світу на черговій Всесвітній виставці прагнула передовсім шику, розкоші, технічних новинок, мистецьких 
відкриттів. Напевно, документальні керамологічні фото, представлені Полтавським губернським земством, їй були 
малоцікаві. Видатний учений розумів, що такими виставковими експонатами авторитету українському етносу не 
додати, а тому й дав таку скромну оцінку колекції документальних керамологічних фотографій. Натомість, він 
вказав, які речі викликають у чужоземців найбільше зацікавлення («Гончарські вироби сї досить добре підобрані, 
звертали на себе дуже велику увагу і розкуповувались дуже добре, так що треба було привезти новий наклад»)  
[4, с.177], а отже, й на пріоритет у популяризації українських культурних досягнень! Ця настанова не втратила 
своєї актуальності й донині. Дивовижно, але й через 110 років відтоді найважливіший урок з досвіду проведення 
першої національної керамологічної фотовиставки в Опішному 2010 року виявився тотожним паризькому!

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ МАЙБУТТЯ. На жаль, Фундатори новітнього Конкурсу «паризький» історичний урок 
забули й не врахували під час організації підсумкової виставки. Ігнорування його в майбутньому однозначно 

призведе до невдачі унікального фотопроекту.
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 Якби ініціаторами Конкурсу були фотографи чи винятково Національна спілка фотохудожників України, 
акцент був би лише на художньому керамологічному фото. Оскільки ж Фундаторами «Гончарних ВІЗІЙ» виступили 
дві провідні в Україні наукові керамологічні інституції, які займаються науковим вивченням, збереженням і 
популяризацією національної гончарної спадщини, закономірно, що в основу відбору конкурсних фотографій лягли 
не критерії художності, а здебільшого документальності й формалізованого відображення гончарних явищ та їх 
елементів. Достатньо було сфотографувати будь-який і будь-як глиняний виріб, гончаря або когось біля них, щоб 
це фото було допущено до експонування. У майбутньому цей підхід необхідно змінити. Головними критеріями для 
відбору знімків мають стати художність, краса, емоційність, оригінальний погляд на тему гончарства, представлення 
в несподіваному ракурсі, з небаченої досі точки зору, оригінальне композиційне поєднання глиняних виробів 
з предметами повсякденного побуту тощо. Тобто, це має бути виставка творів фотомистецтва, а не архівної 
фотодокументалістики! 
 Художня керамологічна фотографія – найкоротший шлях до сердець і бажань споживачів кераміки, 
важливий засіб реклами, популяризації гончарної спадщини України. Вона має допомогти вченим, музеологам, 
творцям художньої кераміки донести до найширших верств населення інформацію про красу, довершеність, 
технічну добротність, екологічність української кераміки.  
 Наступні виставки мають стати ареною для спільних роздумів і власного пізнання утаємниченої культури 
гончарства, шляхом до емоційного піднесення й місцем медитаційного усамітнення. Там красиве має поборювати 
потворне; народжуване нове – сперечатися з віджилим старим; етнічні традиції змагатимуться з новітніми 
космополітичними орієнтирами; унікальні надбання минулого волатимуть до сучасності про порятунок… Усе буде 
так, як і в реальному житті країни. Ці виставки – ще й унікальна можливість побачити небачене, почути нечуване, 
а заодно й отримати шанс змінити свій  погляд на довколишній світ, відчути в собі спроможність до творчості.
 А якщо відвідувач виставки, переглянувши останнє фото, несподівано для самого себе шукатиме зустрічі з 
гончарем, прагнутиме на власні очі побачити таїну гончарювання, братиме до своїх рук «живу» глину, то Фундатори 
вважатимуть ще одну свою місію – зацікавити громадян країни реліктовою прадавньою гончарською культурою 
– виконаною. А ще мріється, щоб відвідувачі виставки надалі звернули увагу на творчість самобутніх мистців-
гончарів, художників-керамістів, краще пізнали гончарську культуру, прикрасили своє помешкання глиняною 
мискою, сільничкою, глечиком, куманцем, скульптурою, фарфоровою чи порцеляновою чашкою українського, а 
не чужоземного  походження. Тоді не доведеться безнадійно сподіватися на підтримку гончаротворців з байдужо-
лінивої ласки сильних світу сього. Бо найкраща для них опора, єдиний ефективний спосіб відродження національної 
художньої культури – це підтримка рідного народу, а не окремі преференції урядів, президентів, депутатів, олігархів  
чи всевдомеценатів. Найкраще лобіювання гончарної культури  в Україні – всенародне придбання творів мистців 
глини для одухотворення місць повсякденного буття!

Вдумаймося в слова з епіграфа: 
«Я придумаю ціль і до неї дорогу»!

 Ціль уже проголошено! 
Будуймо до неї дорогу! 

За нас цього не зробить ніхто!
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 «Очень интересная  выставка! Создает положительные образцы для всех украинцев для сохранения украинских 
национальных традиций. Спасибо!»
 30.06.2010. Донецьк 

«Дякуємо за неймовірне поєднання фотовиставки з інсталяцією з природного матеріалу, а також живий спів! Усе 
це надає неймовірної величі майстрам та їх роботам!»
 30.06.2010. Студенти Харківської державної академії культури (Харків)

«Хоча в Опішному я не вперше, але ваш славетний край щоразу радує новими враженнями! Так і ця виставка»
 30.06.2010. Віктор Волощенко

«Висловлюємо подяку вам, хто зберігає культурну спадщину нашого краю і дає змогу насолоджуватися витворами 
мистецтва опішнянських майстрів»

01.07.2010.  Жителі м.Гадяч

«Дуже сподобалась виставка!!! Так тримати! Божих благословінь і творчої наснаги!!!»
01.07.2010. 

 02.07.2010. 
Лінда Норріс, музеолог, стипендіат Програми академічних обмінів імені Фулбрайта,  
засновник і керівник компанії «Riverhill» (Тредвелл, США)

«Прекрасная экспозиция, атмосфера музея просто великолепная, попадаем в мир особый, неповторимый! Сразу 
влюбляемся в керамику, в это просто замечательное искусство! После выставки на душе тепло и комфортно. 
Удачи и многих, многих веков работы музею!»
  Липень 2010. Людмила Тимощук (АР Крим, Красноперекопськ)

«Виставка гармонійно магічна і цікава тим, що ніби підсилює ауру тих людей, які творили цей дивоСвіт  кераміки 
і знаходяться ніби серед нас, тут присутніх»

02.07.2010. Ганна-Оксана Липа, художник-кераміст,  
член Національної спілки художників України (Львів)
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«Музей потрясающий! Очень оригинально, а произведения очень впечатляют!»
 2010

«Делегація з Решетилівки (8 чоловік) радіє, що оживає старий будинок. Дякуємо за живу глину!»
 
Євген Пилюгін, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України,  
член Національної спілки художників України, лауреат обласної премії  
імені Івана Котляревського (Решетилівка, Полтавщина)

«Дякуємо колективу за справжнє чудо!»
 03.07.2010. 
Андрій Чуясов, голова Зіньківської районної державної адміністрації (Зіньків, Полтавщина)

«Совершенно замечательный музей! Прекрасно продуманная экспозиция! Великолепно  выглядит сочетание 
неоштукатуренного кирпича и керамики. Прекрасная идея бросить траву на пол, как в старые времена. Огромное 
спасибо!»

 03.07.2010. 
Ольга Яковенко, Михаил Соколовский (Москва), Наталия Федорова (Салехард),  
Роман Архипов (Санкт-Петербург), Лидия Архипова (Шишаки) 

«Свята ідея, класна виставка! Приїдемо ще! Дякуємо всім!»
 2010. Миргород, Полтавщина

«Дуже вражені фотографіями з фотовиставки «Гончарні ВІЗІЇ країни»! Мабуть, тільки люди, які чисті душею 
й серцем, можуть створити такі роботи! Бо тільки в добрім серці живе добро й спонукає творити прекрасне. 
Бережіть цей дар Божий! Творіть! Нехай Божа благодать буде завжди з вами й допомагає у житті!»

 2010. Тамара Скринник, Тетяна Марченко (Опішне, Полтавщина)

«Спасибо за интересную экспозицию! Впечатляет дух творчества! Некоторые экспонаты – просто шедевры!»
 12.08.2010

«Благодарим за интересную экскурсию! Интересная, креативная выставка!»
 13.08.2010. Тольятті, Російська Федерація

«Очень понравилось! Очень интересная идея – экспозиция в здании без ремонта – создает особенную атмосферу. 
Очень понравился запах сена, которым устелен пол!»
 25.08.2010. Евгений (Харків)
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«Необыкновенно! Интересно! Дух здания! Спасибо!»
 2010

 2010. Німеччина

«Оставьте здание как оно есть! Это необычно!»
 2010

«Не руйнуйте красоту! Не використовуйте пластики! Дуже гарно й затишно! Дякуємо Тамарі Андріївні за чутливе 
ставлення до відвідувачів!»
 2010. Віктор (Харків)

«Очень красиво! Спасибо вам большое за возрождение и сохранение нашей украинской культуры»
 2010. Художники из Киева

«Большое спасибо! Нам очень понравилось! Душа отдыхает, когда видишь такую красоту! Благодарны авторам 
за их труд!»
 17.09.2010. Л.Иванова (Смоленськ, Російська Федерація)

«Очень интересная экспозиция и необычное оформление! Огромное спасибо людям, которые хранят эти шедевры 
и делают их доступными для нас»»
 25.09.2010. В.Новак (Київ)

«Огромное спасибо, это чудо!»
 10.10.2010. Харків
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Юрко Пошивайло (Опішне)


«Мрія» 
Львів. 25.03.2009

Публікується вперше

Гран-прі  
«Гончарні  

ВіЗіЇ країни»


Диплом  
у номінації  

«Чорно-біле 
ВіДлуння»



Спеціальний  
диплом  

«За образність»
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Юрко Пошивайло (Опішне)

«Зруйновані заводи – 
розбиті долі» 
Полонне, Хмельниччина 
24.09.2009
Публікується вперше

Диплом у номінації  

«КерамшоК  
ХХі століття»
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Ганна-Оксана Липа (Львів)


Композиція «Trans Gendere»  
(Сирена.Кодування долі)

Львів. Березень 2010
Публікується вперше

Диплом у номінації  

«ДивоСВіт  
кераміки»



Спеціальний диплом  

«За унікальне  
творче вирішення»
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Людмила Пошивайло  
(Опішне)


«Маска»

Опішне. 07.07.2008
Публікується вперше

Диплом у номінації 

«поСтаті»
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Юрко Пошивайло (Опішне)

«Дума» 
Полтава. 12.07.2009
Публікується вперше

Диплом у номінації 

«Документ ЕпоХи»
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Марія Пошивайло (Київ)


«Хто-хто в цій хатці живе?»
Опішне. 15.05.2010

Публікується вперше

Спеціальний диплом

«За кращу сюжетну композицію»

номінація «ДивоСВІТ кераміки»
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Юрій Зілінський (Лубни)

«Гончарна магія – 2»
Непал. Лютий 2010
Публікується вперше

Спеціальний диплом

«За гончарські фантазії»

номінація «Чорно-біле ВІДЛУННЯ» (позаконкурсний твір)
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Юрко Пошивайло (Опішне)


«Варта»
Опішне. 31.03.2010

Публікується вперше

Спеціальний диплом

«За романтизм»

номінація  
«Чорно-біле ВІДЛУННЯ»
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анатолій Щербань (Опішне)

«Відкопали» 
Опішне. 13.10.2008
Публікується вперше

Спеціальний диплом

«За кращий 
резонансний  
сюжет»

номінація 
«Документ ЕПОХИ»
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Олесь Пошивайло (Опішне)


«ПерсонаҐрата:  
АКТПерцепції»

Опішне. 17.08.2005
Публікується вперше

Спеціальний диплом

«За емоційність»

номінація «ПоСТАТІ»
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Юрко Пошивайло (Опішне)

«Покоління» 
Опішне. 23.05.2009
Публікується вперше

Спеціальний диплом 

«За психологізм»

номінація «ПоСТАТІ»
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«Знайомство  
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Опішне. Листопад 2008
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Ганна-Оксана Липа (Львів)

«Trans Gendere» (Сирена. Політ крізь віки)»
Львів. Березень 2010
Публікується вперше
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Богдан Пошивайло (Київ)


«Мить народження»
Київ. 30.04.2009

Публікується вперше
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Любов Пошивайло (Опішне)

«Вічне».
Київ. 13.03.2010
Публікується вперше
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Людмила Пошивайло  
(Опішне)


«Діалог сфер»

Косів, Івано-Франківщина 
01.10.2009

Публікується вперше
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Людмила Пошивайло  
(Опішне)

«Осанна» 
Опішне. 10.06.2010
Публікується вперше
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Олесь Пошивайло  
(Опішне)


«Котик і Я»

Опішне. 23.09.2007
Публікується вперше
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Олесь Пошивайло (Опішне)

«ОЧІкування ексПОЗИЦІЇ» 
Полтава. 12.02.2009
Публікується вперше
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Олесь Пошивайло (Опішне)


«ПРЕ-парація»
Полтава. 12.02.2009
Публікується вперше
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Олесь Пошивайло (Опішне)

«Приборкання непокірного» 
Опішне. 08.08.2005
Публікується вперше
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Олесь Пошивайло (Опішне)


«Ти хто?»
Опішне. 21.04.2006

Публікується вперше



  
77

Юрко Пошивайло (Опішне)

«Коріння і цвіт» 
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Юрко Пошивайло (Опішне)


«На межі»
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Юрко Пошивайло (Опішне)

«Нас багато» 
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Юрко Пошивайло (Опішне)


«Передчуття гостей»
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Юрко Пошивайло (Опішне)

«Ранковий птах» 
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«Будемо з паскою!»
Опішне. 16.06.2008



  
83

Олена Щербань (Опішне)

«БезДна» 
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94

Юрко Пошивайло (Опішне)


«Охоронець долі»
Опішне. 27.09.2009

Публікується вперше



  
95

Юрко Пошивайло (Опішне)

«Свято»
Великі Сорочинці. 14.08.2008
Публікується вперше
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анатолій Щербань (Опішне)


«Старається маленьке правнуча»
Опішне. 13.04.2008

Публікується вперше





  
98

Юрій Зілінський (Лубни)


«Гончарна магія – 3»
(позаконкурсний твір)

Непал. Лютий 2010
Публікується вперше
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Олесь Пошивайло (Опішне)

«Ого!!!» 
Опішне. 14.08.2005
Публікується вперше



  
100

Юрко Пошивайло (Опішне)


«Паралельні світи»
Опішне. 26.02.2010

Публікується вперше





  
102

Людмила Пошивайло (Опішне)


«Хронос не спить»
Опішне. 10.06.2010

Публікується вперше
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Олесь Пошивайло (Опішне)

«РетроРИТМ» 
Київ. 04.06.2006
Публікується вперше



  
104

Юрко Пошивайло (Опішне)


«Двоє»
Полтава. 12.07.2009
Публікується вперше
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Юрко Пошивайло (Опішне)

«Поріднені» 
Київ. 31.03.2009
Публікується вперше







  
108

Онищенко Володимир 106
Онуцу Ганна 23
Павлович О.М. 12
Пилюгін Євген 32
Позен Леонід 110
Поросний Василь 110
Пошивайли 16, 52, 111, 115
Пошивайло Богдан 16, 41, 47, 68
Пошивайло Любов 16, 41, 47, 69
Пошивайло Людмила 16, 19, 22, 41, 43, 45-48, 56, 70, 71, 101, 102
Пошивайло Мар’яна 16, 23, 42, 46, 48, 64
Пошивайло Марія 16, 20, 42, 44, 45, 47, 58
Пошивайло Микола 47, 92, 110
Пошивайло Олесь 4-6, 16, 19-22, 27, 28, 40, 42, 44, 46-48, 62, 72-76, 

84-87, 89-92, 99, 103, 116
Пошивайло Тарас  5, 15, 19, 21, 22, 27, 51
Пошивайло Юрко 5, 16, 20, 23, 27, 42-48, 50, 51, 53, 57, 60, 63, 77-81, 

88, 93, 94, 95, 100, 104, 105
Пошивайло Ігор 5
Правденко Ольга 28
Протор’єв Валерій 13
Пругло Світлана 106
рахно Костянтин 5
Рєпін І. 30
Риженко Яків 12, 110
Рильський Максим 38
Росул Мирослава 34
Русов Михайло 110
Савін Юрій 13
Самокиш Микола 110
Селюченко Олександра 111, 114
Скарлатті Наталя 21, 22
Скринник Тамара 32, 33
Скуратівський Василь 16, 42

Сластьон Опанас 110
Сморж Леонід 113
Соколовский Михаил 32
Старожицкий М.Л. 27
Стасик О. 8 
Стеблівська Наталя  4, 5, 22, 24, 29, 116
Странадко Едуард 20, 21, 40
Строганов Сергій 40
Стус Василь 39
Суворин А.С. 27
татаринцев Олег 40
Тимощук Людмила 31
Титаренко Володимир 13
Трипільська Єлизавета 110
Федорова Наталия 32
Фенікс 110
Фіялковський Назар 110
Фріде Марія 12
Фулбрайт 31, 39
Ханко Віталій 28
Хрипун Тетяна 5
чирвенко Федір 14, 110
Чуясов Андрій 32
шевченко Тарас 39, 41. 42, 110
Школьна Ольга 30, 40
Щербаківський Данило 39
Щербань Анатолій 16, 23, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 82, 96
Щербань Олена 16, 42, 47, 83
яковенко Ольга 32
Яровата Вікторія 5
Яценко Оксана 22, 24
Poshyvailo Oles 4, 7
Steblivska Natalya 4
Zaretsky Ivan 7

Іменний покажчик


















