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Інформаційне
повідомлення

Місце проведення: Гончарна столиця України – містечко Опішне 
(Полтавщина) – один із найславетніших центрів етнічної 
самобутності українців 

Час проведення: 20–22 вересня 2017 року
Мета: розвиток науки про чуттєве пізнання світу;  

вивчення природи естетичної свідомості;  
актуалізація філософських студій мистецтва;  
обговорення сучасних проблем філософії,  
естетики й керамології; з’ясування внеску Леоніда 
Сморжа в розвиток української естетики й філософії 
загалом, української керамології, колекціонерства, 
популяризацію народного мистецтва

Основна проблематика: історичний розвиток естетичних знань // естетична думка 
України // категорії естетики, естетичної свідомості // естетичні аспекти історії мистецтва 
// історичний розвиток художніх уявлень // закономірності чуттєвого пізнання  
й художньої творчості // суспільні й трансперсональні функції мистецтва // сучасні 
художні течії // сучасна специфіка естетичного освоєння світу // школи в українській 
естетиці // особливості відображення дійсності засобами мистецтва // естетика  
й екологія // естетичне і художня творчість // естетика довкілля людини та способи її 
формування // дизайн як вид естетичної творчості // технічна естетика // аксіологічні 
проблеми естетики // синтез мистецтв // естетичні проблеми художньої критики // 
соціологія мистецтва // філософські аспекти українського поетичного кіно // народне, 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ 
ФІЛОСОФСЬКО-КЕРАМОЛОГІЧНИЙ ФІЛОСОФСЬКО-КЕРАМОЛОГІЧНИЙ 
СИМПОЗІУМСИМПОЗІУМ

«ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР»  
(до 90-річчя від дня народження  

філософа й керамолога,  
доктора філософських наук, професора 

ЛЕОНІДА СМОРЖА)
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масове й елітарне мистецтво // естетичне виховання і його проблеми // естетика  
й мистецтво в культурних і цивілізаційних процесах // філософські аспекти мистецького 
спротиву // художній талант і свобода // духовне життя особистості // роль визначних 
постатей мистців, діячів науки й культури в процесі формування національної свідомості 
та національної ідентичності // філософія моди // проблеми творчої особистості 
у філософських і керамологічних працях Леоніда Сморжа // мистецтво кераміки як 
засіб гармонізації духовного світу людини // гончарство як унікальне поліінформативне 
джерело про закономірності розвитку духовної й матеріальної культури // художньо-
естетичні аспекти вивчення глиняних виробів різних історичних епох // роль музеїв 
у формуванні естетичних смаків різних рівнів // естетика в гончарстві, кераміці // 
гончарство як форма гармонізації людини з природою // гончар як творець духовних 
цінностей // приватні й державні колекції кераміки: філософія колекціонерства // 
філософія гончарської дороги // історія формування приватної колекції Леоніда Сморжа 
(кераміка, живопис, іконопис, писанки, вишивки) // роль Леоніда Сморжа в розвитку 
української естетики й керамології 

ДО УЧАСТІ В НАУКОВОМУ Симпозіумі 
ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

філософи, керамологи, культурологи, мистецтвознавці, 
історики, археологи, етнологи, краєзнавці, музеологи, 

колекціонери, мистці, академічні наукові установи, 
вищі навчальні заклади, музеї, громадські організації, 

творчі спілки

Робоча мова Симпозіуму: українська.
Адреса Оргкомітету: Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному, вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; 
тел./факс +38 (05353) 42416, 42175, (067) 5574757; е-mail: opishne-museum@ukr.net

Початок пленарного засідання  
20 вересня, о 10.00 год., 

у Будівлі «Кричевського-Лебіщака»
(Музей мистецької родини Кричевських; вул. Партизанська, 2)
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ЗАГАЛЬНІ   ВІДОМОСТІ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Національний науковий філософсько-керамологічний симпозіум «Естетика буття. 
Діалоги епох і культур» (до 90-річчя від дня народження філософа й керамолога, 
доктора філософських наук, професора ЛЕОНІДА СМОРЖА) проходитиме в Національному 
музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному
[вул. Партизанська, 102; тел./факс (05353) 42416, 42175, (067) 5313004;
е-mail: opishne-museum@ukr.net]
Відкриття Симпозіуму 20.09.2017 – у Музеї мистецької родини Кричевських
[вул. Партизанська, 2]

РЕЄСТРАЦІЯ

Реєстрація учасників Симпозіуму відбуватиметься 20 вересня 2017 року, з 8.00 до 10.00 год.,  
у приміщенні Музею мистецької родини Кричевських
[вул. Партизанська, 2]

Керівник служби реєстрації Симпозіуму – Оксана Андрушенко 
[вул. Партизанська, 2; тел. (095) 9009994] 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Олесь Пошивайло – генеральний директор Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, директор Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, голова правління  
ГО «Конгрес українських керамологів», доктор історичних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова 
Оргкомітету (Опішне)

Людмила Дяченко – заступник з наукової роботи генерального директора Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, заступник 
голови Оргкомітету (Опішне)

Тетяна Литвиненко – заступник з культурно-освітньої роботи генерального  
директора Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному (Опішне)

Вікторія Зубань – завідувач Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера 
опішненської кераміки Леоніда Сморжа Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, куратор 
Симпозіуму (Опішне)
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ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА

Жанна Різниченко – співробітник інформаційної служби Національного музею- 
заповідника українського гончарства в Опішному 

Світлана Пругло – співробітник інформаційної служби Національного музею- 
заповідника українського гончарства в Опішному

[вул. Партизанська, 102; тел./факс (05353) 42175, 42416, (095) 6951606; 
е-mail: info.opishne-museum@ukr.net; opishne-museum@ukr.net; ceramology@ukr.net]

ХАРЧУВАННЯ

Учасники Симпозіуму харчуються в їдальні Державної спеціалізованої художньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського  
[вул. Партизанська, 21; тел./факс (05353) 42001] або, за власним вибором, у закладах 
громадського харчування Опішного:

«МузеСАFЕ ГОРНятко»  
[вул. Партизанська, 102; тел. (095) 3858055]
Кафе «999» 

[вул. Панаса Мирного, 47; тел. (066) 6575145]
Кафе «Куманець»  

[вул. Соборна, 5-а; тел. (05353) 42790]
Кафе «Венера»  

[вул. Незалежності, 4; тел. (05353) 42462]
Кафе «Чумацький шлях»  

[вул. Панаса Мирного, 80 -а; тел. (05353) 42036]
Кафе «Домашня кухня»  

[вул. Панаса Мирного, 78-д; тел. (099) 6780275]
Відповідальна:
Валентина Троцька – старший науковий співробітник Відділу археологічної кераміки 

Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному 
[тел. (05353) 42415; (066) 6123871] 

ПРОЖИВАННЯ

• Будинок для гостей приватного підприємця Надії Матвійко  
   [вул. Губаря, 19; тел. (05353) 42501];
• Інше приватне житло в Опішному.
Відповідальна:
Оксана Манько – інспектор Національного музею-заповідника українського гончарства 

в Опішному [тел. (05353) 42416; (095) 6913134]

Сніданок ..............800–900

Обід ........................1400–1500

Вечеря ..................1900–2000

Г Р А Ф І К  ХАРЧУВАННЯГ Р А Ф І К  ХАРЧУВАННЯ

Кава, чай:Кава, чай:  
(Музей-заповідник)

20 вересня ...... 800–1000

 1230–1250

 1540–1600

21 вересня ...... 840–900

 1120–1140

 1630–1700

22 вересня ...... 840–900

                              1300–1400
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МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Медичне обслуговування учасників Симпозіуму: 
лікарня: Опішне, вул. Нова, 54; швидка допомога (цілодобово) – тел. (05353) 42303, 103

ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Володимир Педяш – завідувач Сектору господарського забезпечення Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному
[тел. (05353) 42415; (050) 3043422; (067) 8344639]

ВИСТАВКИ

A ВИСТАВКА КАРТИН СУЧАСНИХ ХУДОЖНИКІВ  
«ГлиноВІЧНІСТЬ у поезії пензля» 
[Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному, вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3;  
тел. (05353) 42381]

A ВИСТАВКА ТВОРІВ Українського БІЄНАЛЕ художньої кераміки  
імені Василя Кричевського  
[Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному, вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3;  
тел. (05353) 42381]

A ВИСТАВКА КЕРАМІКИ «ДИВНІ РЕЧІ»  
художникакераміста Зінаїди Близнюк (Опішне) 
[Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному, вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3;  
тел. (05353) 42381]

A МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ «КОСМОС» («Урок астрономії»)  
художниківкерамістів Сергія Радька та Аліни Літвіненко 
[Центр розвитку духовної культури Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному, вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3;  
тел. (05353) 42381]

A ВИСТАВКА ТРИПІЛЬСЬКОЇ КЕРАМІКИ з фондової колекції  
Національного музеюзаповідника українського гончарства в Опішному 
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

A ВИСТАВКА АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ «ОРНАМЕНТАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ  
АКАДЕМІКА ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО» 
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

A ВИСТАВКА «ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ СЛАВЕТНИХ УКРАЇНСЬКИХ РОДИН 
КРИЧЕВСЬКИХ І ЩЕРБАКІВСЬКИХ» 
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]
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A ВИСТАВКА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З КОЛЕКЦІЇ ЛЕОНІДА СМОРЖА  
в Національному архіві українського гончарства
[Центр досліджень українського гончарства Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
вул. Партизанська, 102]

A ВИСТАВКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЛЕОНІДА СМОРЖА  
зі збірки Гончарської книгозбірні України 
[Центр досліджень українського гончарства Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
вул. Партизанська, 102]

БІБЛІОТЕКИ

A Гончарська книгозбірня України  
Національного музеюзаповідника українського гончарства в Опішному
[Центр досліджень українського гончарства Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
вул. Партизанська, 102; відчинено щодня, з 800 до 18 00 год.]

A Керамологічна бібліотека України  
Інституту керамології – відділення  
Інституту народознавства НАН України 
[вул. Партизанська, 102; відчинено щодня, з 800 до 1800 год.]

A Бібліотека Державної спеціалізованої художньої школиінтернату ІІІІ 
ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського
[вул. Партизанська, 21; відчинено щодня, з 900 до 1600 год.]

МУЗЕЇ

A Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному 
[вул. Партизанська, 102; тел. (05353) 42416, (067) 5574757]

A Меморіальний музейсадиба гончарки Олександри Селюченко  
[вул. Губаря, 29; тел. (067) 5312492, (0532) 652772]

A Меморіальний музейсадиба гончарської родини Пошивайлів 
[вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 63; тел. (067) 5312491, (099) 4541203; 
(0532) 652771]

A Меморіальний музейсадиба філософа й колекціонера опішненської 
кераміки Леоніда Сморжа 
[с. Міські Млини, вул. Котелевська, 27; тел. (094) 9631733, (0532) 652773]

A Музей мистецької родини Кричевських 
[вул. Партизанська, 2; тел. (05353) 42415, 42416]

A Художньоетнографічний музей  
Державної спеціалізованої художньої школиінтернату ІІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського
[вул. Партизанська, 21; тел. (05353) 42001]
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НАЙГОЛОВНІШІ  ЗАХОДИ

• 20 ВЕРЕСНЯ, СЕРЕДА •

08.00–10.00 ............... Приїзд і реєстрація учасників Національного наукового філософсько
керамологічного симпозіуму «Естетика буття. Діалоги епох  
і культур» (до 90річчя від дня народження філософа й керамолога, 
доктора філософських наук, професора Леоніда Сморжа)
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

09.00–15.40  .............. ВИСТУПИ Фольклорного гурту «Рожаниця» (Київ) 

10.00–11.00 ............... ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ Й ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ Національного 
наукового філософськокерамологічного симпозіуму «Естетика 
буття. Діалоги епох і культур» 

• Перегляд фільму «Леонід Сморж» 
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

10.00–20.00  ..............  РОБОТА ХУДОЖНЬОГО ПЛЕНЕРУ «ФІЛОСОФСЬКІ ЕТЮДИ»
[Музей-садиба Леоніда Сморжа, с. Міські Млини, вул. Котелевська, 27]

11.00–12.30  .............. ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ УКРАЇНИ
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

13.00–14.00  .............. РОБОЧЕ ЗАСІДАННЯ Симпозіуму
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

14.00–15.00 ............... ОБІД

15.00–15.40 ............... ЦЕРЕМОНІЯ ОФІЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК 
ФІЛОСОФУ ЛЕОНІДУ СМОРЖУ ТА ЕТНОГРАФУ ВІКТОРУ ВАСИЛЕНКУ 
НА СТІНІ ГОНЧАРНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

16.00–18.00  .............. РОБОЧЕ ЗАСІДАННЯ Симпозіуму
[Музей мистецької родини Кричевських, вул. Партизанська, 2]

18.00–19.00 ............... ОЗНАЙОМЛЕННЯ з Меморіальним музеємсадибою гончарки 
Олександри Селюченко та Меморіальним музеємсадибою 
гончарської родини Пошивайлів 
[Музей-садиба Селюченко, вул. Губаря, 29; Музей-садиба Пошивайлів,  
вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 63]

19.00–20.00 ............... ВЕЧЕРЯ
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• 21 ВЕРЕСНЯ, ЧЕТВЕР •

08.00–09.00 ............... СНІДАНОК

09.00–09.30 ............... ОЗНАЙОМЛЕННЯ з Національною галереєю глиняної 
монументальної скульптури Національного музеюзаповідника 
українського гончарства в Опішному 
[Музей, вул. Партизанська, 102]

09.00–21.00  .............. ВИСТУПИ Фольклорного гурту «Рожаниця» (Київ) 

09.00–14.00 ............... ПЕРЕГЛЯД ВИСТАВОК:
• ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З КОЛЕКЦІЇ ЛЕОНІДА СМОРЖА  

в Національному архіві українського гончарства;
• НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЛЕОНІДА СМОРЖА  

зі збірки Гончарської книгозбірні України
[Музей, вул. Партизанська, 102]

09.00–14.00  ..............  РОБОТА ХУДОЖНЬОГО ПЛЕНЕРУ «ФІЛОСОФСЬКІ ЕТЮДИ»
[Музей-садиба Леоніда Сморжа, с. Міські Млини, вул. Котелевська, 27]

09.30–11.10
11.30–14.00 ............... РОБОЧІ ЗАСІДАННЯ Симпозіуму

[Музей, вул. Партизанська, 102]

14.00–15.00 ............... ОБІД

15.10–15.40  .............. ВІДКРИТТЯ НАДМОГИЛЬНОГО ПАМ’ЯТНИКА  
ВЧЕНОМУ-ФІЛОСОФУ, ЕСТЕТИКУ Й КЕРАМОЛОГУ,  
КОЛЕКЦІОНЕРУ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЛЕОНІДУ СМОРЖУ
[Центральне кладовище, Міські Млини, вул. Котелевська]

16.00–17.00 ............... ЦЕРЕМОНІЯ ОФІЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ:

• БЮСТА ФІЛОСОФА Й КОЛЕКЦІОНЕРА ОПІШНЕНСЬКОЇ КЕРАМІКИ, 
ПРОФЕСОРА ЛЕОНІДА СМОРЖА;

• ПАРКУ ГЛИНЯНИХ СКУЛЬПТУР «ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ»;

• ВЕРНІСАЖУ ХУДОЖНЬОГО ПЛЕНЕРУ «ФІЛОСОФСЬКІ ЕТЮДИ»
[Музей-садиба Леоніда Сморжа, с. Міські Млини, вул. Котелевська, 27]

17.30–18.00 ............... ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ЛЕОНІДА СМОРЖА

«Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади)» 

18.00–19.00 ............... ЦЕРЕМОНІЯ офіційного оголошення й нагородження переможців  
XІІ Національного конкурсу публікацій на теми керамології, 
гончарства, кераміки в Україні (за публікаціями 2015 року)
«КеГоКе–2017»
[Музей, вул. Партизанська, 102]
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20.10–21.00 ............... ВРУЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГРАНТОВОЇ ПРЕМІЇ ГОВОРУНІВ  
ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКТІВ художниківкерамістів: 

• «МРІЯ. ВОЛЯ. ТЕРПІННЯ» Ольги Плохої (Опішне);

• «БІЛЯ ХРЕСТА (AT THE CROSS)» В’ячеслава Пасинка (Харків); 

• «ОДА ПРИРОДІ» Лесі Падун (Полонне, Хмельниччина) 
[Музей, вул. Партизанська, 102] 

21.00–22.00 ............... ВЕЧЕРЯ

• 22 ВЕРЕСНЯ, П’ЯТНИЦЯ •

08.00–09.00 ............... СНІДАНОК

09.00–10.00 ............... ПЕРЕГЛЯД ФІЛЬМІВ ПРО ФІЛОСОФІЮ ГОНЧАРЮВАННЯ
[Музей, вул. Партизанська, 102]

10.00–13.00 ............... РОБОЧЕ Й ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ Національного наукового 
філософськокерамологічного симпозіуму «Естетика буття. 
Діалоги епох і культур» (до 90річчя від дня народження філософа  
й керамолога, доктора філософських наук, професора  
Леоніда Сморжа)
[Музей, вул. Партизанська, 102]

13.00–14.00 ............... ОБІД

14.00–16.00 ............... ВЕРНІСАЖ, НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ УКРАЇНСЬКОГО 
БІЄНАЛЕ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО  
за участі правнука Василя Кричевського – Василя ЛіндеДункана  
та голови Добродійного фонду «Дар» – Валентини Подгорної. 
Виступи Фольклорного гурту «Рожаниця» (Київ), камерного квартету  
та саксофоніста Полтавської обласної філармоніїї (Полтава) 
[Центр розвитку духовної культури,  
вул. Явдохи та Гаврила Пошивайлів, 3] 

18.00 .........................Роз’їзд учасників Національного наукового філософсько
керамологічного симпозіуму «Естетика буття. Діалоги епох  
і культур» (до 90річчя від дня народження філософа й керамолога, 
доктора філософських наук, професора Леоніда Сморжа)



21Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

Національний науковий філософсько-керамологічний симпозіум 
«ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР» 

ПРОГРАМА

20 ВЕРЕСНЯ, СЕРЕДА

СЛОВО ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ СИМПОЗІУМУ

Олесь Пошивайло – керамолог, історик, етнолог, музеолог,  
генеральний директор Національного муз  ею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, директор Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, голова правління ГО «Конгрес 
українських керамологів», доктор історичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України (Опішне)

ПРИВІТАННЯ

МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
(Міністр, народний артист України Євген Нищук)

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
(Віце-президент НАН України, академік НАН України Сергій Пирожков)

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
(радник Президента України, директор Інституту культурології 
Національної академії мистецтв України, віце-президент Національної 
академії мистецтв України, академік Національної академії мистецтв 
України, кандидат філософських наук, професор, заслужений діяч 
мистецтв України Юрій Богуцький) (Київ)
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СЛОВО СПІВОРГАНІЗАТОРІВ СИМПОЗІУМУ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
(доцент Кафедри філософії та політології, кандидат культурології,  
доцент Наталя Шолухо) (Харків)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
(завідувач Кафедри філософії, заслужений працівник освіти України, 
доктор філософських наук, професор Наталя Мозгова) (Київ)

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(завідувач Науково-дослідного відділу культурної політики,  
кандидат культурології  Зоя Босик) (Київ)

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
(завідувач і доцент Кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,  
член Національної спілки художників України,  
кандидат мистецтвознавства Тетяна Зіненко) (Опішне)

СЛОВО КУРАТОРА СИМПОЗІУМУ

Вікторія Зубань – музеолог, філолог, завідувач Меморіального 
музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, член ГО «Конгрес українських керамологів»  
(Опішне) 
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• ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ •

ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ:

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРОЛОГІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Сергій Волков – заступник з наукової роботи директора 
Інституту культурології Національної академії мистецтв України, 
доктор культурології, професор (Київ)

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА:

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ  
ЯК СТРУКТУРНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ  
І НАУКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Наталя Мозгова – завідувач Кафедри філософії Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, 
заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, 
професор (Київ)

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СПІВАВТОРСТВА 
«ПЛАТФОРМА 15»

Наталя Шолухо – доцент кафедри філософії та політології 
Харківської державної академії культури, кандидат культурології, 
доцент (Харків)

ОКЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ  
МУЗЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»:

Олена Рибка – зберігач фондів ОКЗ «Національний  
літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди»  
(Сковородинівка, Харківщина)

Валерій Манженко – науковий співробітник ОКЗ «Національний 
літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди» 
(Сковородинівка, Харківщина)
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УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА І ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ 
ЮНЕСКО «ПРО ОХОРОНУ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ»

Зоя Босик – завідувач Науково-дослідного відділу культурної 
політики Українського центру культурних досліджень,  
кандидат культурології (Київ)

Михайло Федорін – старший науковий співробітник Відділу 
інноваційних технологій та популяризації культури Українського 
центру культурних досліджень (Київ)

ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА:

МИСТЕЦТВО В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Володимир Муравльов – в. о. проректора з науково-
педагогічної та інноваційної роботи, кандидат технічних наук, 
доцент (Полтава)

Тетяна Зіненко – керамолог, мистецтвознавець, завідувач  
і доцент Кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 
член Національної спілки художників України,  
кандидат мистецтвознавства (Опішне)

• ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ •

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ОСВОЄННЯ СВІТУ 

Юрій Богуцький – радник Президента України, директор 
Інституту культурології Національної академії мистецтв України, 
віце-президент Національної академії мистецтв України, академік 
Національної академії мистецтв України, кандидат філософських 
наук, професор, заслужений діяч мистецтв України (Київ)
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЛЕОНІДА СМОРЖА  
ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ Й ФІЛОСОФУВАННЯ

Наталя Мозгова – завідувач Кафедри філософії Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, 
заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, 
професор (Київ)

ЕСТЕТОСФЕРИ ГАСТИКИ В РОМАНІ МЮРІЕЛЬ БАРБЕРІ 
«ЛАСОЩІ» 

Наталя Жукова – завідувач Відділу етнокультурології  
та культурної антропології Інституту культурології Національної 
академії мистецтв України, доцент, доктор культурології (Київ)

ЕСТЕТИЧНІ КОЛІЗІЇ Й ДОСВІД ТРАДИЦІЙНОСТІ В СУЧАСНИХ 
УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЯХ 

Сергій Волков – заступник директора з наукової роботи 
Інституту культурології Національної академії мистецтв України, 
доктор культурології, професор (Київ)

ЕСТЕТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ РОЗВИТКУ  КОНВЕНЦІОНАЛЬНИХ 
ЗАСАД СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРАКЦІЙ  
В ПОЛІКУЛЬТУРНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

Валентина Судакова – завідувач Відділу соціологічних 
досліджень та аналізу проблем української культури Інституту 
культурології Національної академії мистецтв України, доцент, 
доктор філософських наук (Київ)

ЕТИКА МИСТЕЦТВА,  АБО ДІАЛОГ МИТЦІВ ПРО ТВОРЧИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ МРІЇ 

Інна Кузнєцова – старший науковий співробітник, доцент, 
учений секретар Інституту культурології Національної академії 
мистецтв України, кандидат філософських наук (Київ)

СЛІДИ ГОНЧАРСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ЛІТОПИСАХ, 
ХУДОЖНІХ ПОЛЕМІЧНИХ І ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ  
ХІ – КІНЦЯ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Костянтин Рахно – керамолог, етнолог, старший науковий 
співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
провідний науковий співробітник Відділу сучасної художньої 
кераміки Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, доктор історичних наук (Опішне)
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ХРИСТИЯНСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ ГОНЧАРСТВА В УКРАЇНСЬКОМУ 
ДОМОДЕРНОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Оксана Коваленко – керамолог, археолог, науковий 
співробітник Відділу палеогончарства Інституту керамології – 
відділення Інституту народознавства НАН України,  
доцент Кафедри історії України Полтавського національного 
педагогічного університету імені Володимира Короленка,  
член ГО «Конгрес українських керамологів», кандидат історичних 
наук, доцент (Опішне)

Ігор Сердюк – археолог, викладач Полтавського національного 
педагогічного університету імені Володимира Короленка,  
кандидат історичних наук (Полтава)

КОНСТРУКТ ТІЛЕСНОСТІ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ 
Наталя Шолухо – доцент Кафедри філософії та політології 
Харківської державної академії культури, кандидат культурології, 
доцент (Харків)

ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ  
ОЛЕКСАНДРА ПОТЕБНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕСТЕТИКИ  
ДМИТРА ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКОГО

Богдан Матюшко – доцент Кафедри філософії Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова,  
кандидат філософських наук, доцент (Київ)

О. М. ГІЛЯРОВ: ТВОРЧІСТЬ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКТ  
ВИЯВУ ЛЮДСЬКОЇ СУТНОСТІ

Ірина Березінець – старший викладач Кафедри філософії 
Факультету філософської освіти і науки Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова,  
кандидат філософських наук (Київ)

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКТОРСЬКОЇ КІНОШКОЛИ  
ПІД ВПЛИВОМ ВИДАТНОГО РЕЖИСЕРА ЛЕСЯ КУРБАСА

Віолета Демещенко – завідувач Відділу науково-творчих 
досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології 
Національної академії мистецтв України, кандидат історичних 
наук (Київ)
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ХУДОЖНІЙ ТАЛАНТ І СВОБОДА: СХЕМИ ОСЯГНЕННЯ ОБРАЗУ 
ТА ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  
(за матеріалами творів мистцівшістдесятників)

Олена Рибка – зберігач фондів ОКЗ «Національний  
літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди» 
(Сковородинівка, Харківщина)

ТРИ ВИМІРИ ПОСТМОДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ:  
ПОСТОНТОЛОГІЯ, ПОСТАНТРОПОЛОГІЯ, ПОСТЕСТЕТИКА 

Денис Берездецький – студент бакалаврського рівня 
спеціальності «Культурологія» Харківської державної академії 
культури (Харків)

21 ВЕРЕСНЯ, ЧЕТВЕР

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  
ГО «ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ І РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ»

МЕТА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ І РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ»  
(онлайн відеопрезентація)

Ігор Дмитрук – шеф-редактор, засновник першого популярного 
в Україні міжнародного порталу «Філософія і релігієзнавство», 
голова Громадської організації (Луцьк)

• РОБОЧІ ЗАСІДАННЯ •

КОЛЕКТИВНЕ Й ОСОБИСТІСНЕ  
В УКРАЇНСЬКОМУ ГОНЧАРСТВІ  
(за матеріалами зібрання Леоніда Сморжа)

Олена Клименко – керамолог, мистецтвознавець, науковий 
співробітник Відділу образотворчого і декоративно-прикладного 
мистецтва Інституту мистецтвознавства, фолькло ристики  
та етнології імені Максима Рильського НАН України, науковий 
співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
науковий співробітник Наукового відділу виставок Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
член Національної спілки художників України, керівник 
Секції мистецтвознавчої керамології ГО «Конгрес українських 
керамологів», кандидат мистецтвознавства (Київ)
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КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ КЕРАМІЦІ:  
ФОРМА, ОБРАЗ, НАРАТИВ

Тетяна Зіненко – керамолог, мистецтвознавець, завідувач  
і доцент Кафедри образотворчого мистецтва Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 
член Національної спілки художників України, керівник 
Секції мистецтвознавчої (художньої) керамології ГО «Конгрес 
українських керамологів», кандидат мистецтвознавства (Опішне)

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ ЛЕОНІДА СМОРЖА

Вікторія Зубань – музеолог, філолог, завідувач Меморіального 
музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, член ГО «Конгрес українських 
керамологів» (Опішне)

ЛЕОНІД СМОРЖ – ПЕРШИЙ ФІЛОСОФ-КЕРАМОЛОГ

Жанна Чечель – керамолог, культуролог, старший науковий 
співробітник Відділу етнографії гончарства Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
член ГО «Конгрес українських керамологів» (Опішне)

КНИЖКОВА КОЛЕКЦІЯ ФІЛОСОФА ЛЕОНІДА СМОРЖА  
У ФОНДАХ ГОНЧАРСЬКОЇ КНИГОЗБІРНІ УКРАЇНИ 

Галина Панасюк – бібліограф, завідувач Гончарської книгозбірні 
України Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, член ГО «Конгрес українських 
керамологів» (Опішне)

ПІША ХОДА «ЗЕМНИМ ШЛЯХОМ – ДО ДУХОВНОГО»:  
ДІАЛОГ ЕПОХ 

Наталя Мицай – директор ОКЗ «Національний літературно-
меморіальний музей Григорія Сковороди», лауреат Харківської 
муніципальної премії імені Григорія Сковороди, заслужений 
працівник культури України (Сковородинівка, Харківщина)

Валерій Манженко – науковий співробітник ОКЗ «Національний 
літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди» 
(Сковородинівка, Харківщина)
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ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЛЕОНІДА СМОРЖА
Інна Прокопенко – музеолог, філолог, молодший науковий 
співробітник Меморіального музею-садиби філософа  
й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа 
Національного музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному (Опішне)

ФІЛОСОФСТВУВАННЯ НАВКОЛО  
МИСТЕЦЬКОГО СПРОТИВУ ЗАСОБОМ СУЧАСНОГО 
НАСТІННОГО ЖИВОПИСУ

Олена Червонюк – провідний редактор Інституту культурології 
Національної академії мистецтв України (Київ)

КІНЕМАТОГРАФ ЯК ВИРАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
Аліна Тимофеєнко – аспірантка Кафедри культурології 
Харківської державної академії культури (Харків)

ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ІКОНОСТАС: ІМІТАЦІЯ ЯК МИСТЕЦТВО  
(на прикладі іконостаса з церкви с. Волокитине)

Світлана Оляніна – завідувач Відділу музеєзнавства  
та пам’яткознавства Інституту культурології Національної академії 
мистецтв України, кандидат архітектури, доцент (Київ)

ОРІЄНТАЛЬНІ МОТИВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ОРНАМЕНТІ 
Юлія Сорока – студентка бакалаврського рівня спеціальності 
«Культурологія» Харківської державної академії культури (Харків)

ГОНЧАРСТВО В НАРОДНИХ ОБРЯДАХ І ВІРУВАННЯХ: 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Тетяна Гаєвська – старший науковий співробітник Відділу 
науково-творчих досліджень теорії та історії культури  
Інституту культурології Національної академії мистецтв України,  
кандидат історичних наук (Київ)

ОЛЕКСАНДРА СЕЛЮЧЕНКО І ЛЕОНІД СМОРЖ:  
ДІАЛОГ ДВОХ УКРАЇНСЬКИХ ВЕЛЕТІВ

Наталя Ібрагімова – музеолог, завідувач Меморіального 
музею-садиби гончарки Олександри Селюченко Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, член ГО 
«Конгрес українських керамологів» (Опішне)
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ГАРМОНІЗАЦІЯ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДИНИ
Валентина Чирка – методист Відділу гуманітарних та мистецьких 
дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені Михайла Остроградського (Полтава)

ШТРИХИ ДО БІОГРАФІЇ ГОРДІЯ ЧИРКИ –  
ВІТЧИМА ФІЛОСОФА ЛЕОНІДА СМОРЖА 
(за спогадами пасинка та свідченнями архівних документів)

Віктор Міщанин – керамолог, етнолог, провідний науковий 
співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, науковий 
співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
член ГО «Конгрес українських керамологів», кандидат історичних 
наук (Опішне)

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ЛЕОНІДА СМОРЖА 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ АРХІВІ УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА

Наталя Стеблівська – музеолог, завідувач Науково-пошукового 
відділу керамологічних джерел Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне)

ФІЛОСОФІЯ СПІЛКУВАННЯ ВЧЕНОГО Й МИСТЦЯ
Наталя Гринь – музеолог, історик, завідувач Меморіального 
музею-садиби гончарської родини Пошивайлів Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
член ГО «Конгрес українських керамологів» (Опішне) 

ЗБУТ ГЛИНЯНИХ ВИРОБІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙ (етнографічнолітературний аспект)

Лариса Гавриш – керамолог, музеолог, в.о. вченого секретаря 
Інституту керамології – відділення Інституту народознавства 
НАН України, екскурсовод Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному (Опішне)

СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТІВ ТРИПІЛЬСЬКИХ ГОРЩИКІВ  
ІЗ С. МАЙДАНЕЦЬКЕ 
Євген Причепій – старший науковий співробітник Інституту 
культурології Національної академії мистецтв України, доктор 
філософських наук, професор (Київ)
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«ЕНЕЇДА» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО  
В УКРАЇНСЬКІЙ ФАРФОРОВІЙ І МАЙОЛІКОВІЙ ПЛАСТИЦІ 
КІНЦЯ 1950-Х – 1960-Х РОКІВ:  
ЕМОЦІЙНИЙ І ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ 
Олена Корусь – старший науковий співробітник Національного 
музею «Київська картинна галерея», аспірант Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима 
Рильського НАН України (Київ)

22 ВЕРЕСНЯ, П’ЯТНИЦЯ

ВЗАЄМОВПЛИВИ ФІЛОСОФА Й ОПІШНЕНСЬКОГО 
ГОНЧАРСТВА  
(за матеріалами з життєпису Леоніда Сморжа)

Оксана Ликова – керамолог, етнолог, музеолог, науковий 
співробітник Відділу сучасної художньої кераміки Національного 
музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному, член ГО «Конгрес українських керамологів» (Опішне)

ТВОРИ РОДИНИ ПОШИВАЙЛІВ У КОЛЕКЦІЇ 
МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ-САДИБИ  
ФІЛОСОФА Й КОЛЕКЦІОНЕРА ЛЕОНІДА СМОРЖА

Марія Яценко – музеолог, молодший науковий співробітник 
Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів 
Національного музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному (Опішне)

РОЛЬ ЛЕОНІДА СМОРЖА У ФОРМУВАННІ  
КОЛЕКЦІЇ ЦЕГЛИ ГРИГОРІЯ ГРИНЯ

Богдан Пошивайло – керамолог, історик, молодший науковий 
співробітник Відділу етнографії гончарства Національного  
музею -заповідника українського гончарства в Опішному, член ГО 
«Конгрес українських керамологів» (Опішне)



32 Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

Національний науковий філософсько-керамологічний симпозіум 
«ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР» 

СТОРІНКИ З ЖИТТЯ ВИКЛАДАЧА ГОНЧАРНОЇ ШКОЛИ 
СЕРГІЯ СМОРЖА: ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ  
(до 125річчя від дня народження)

Віктор Міщанин – керамолог, етнолог, провідний науковий 
співробітник Відділу етнографії гончарства Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, науковий 
співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
член ГО «Конгрес українських керамологів», кандидат історичних 
наук (Опішне)

ПОЛУМ’ЯНА САНСАРА ТрансФОРМАціЯ
ГаннаОксана Липа – художник-кераміст, член Національної 
спілки художників України, заслужений художник України (Львів)

МАЙСТЕР ДЕКОРАТИВНОЇ СКУЛЬПТУРИ  
ВАСИЛЬ ОМЕЛЯНЕНКО: ПРО ОСОБИСТЕ ВІДВЕРТО

Людмила Метка – керамолог, етнолог, провідний науковий 
співробітник Відділу етнографії гончарства Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 
завідувач Відділу керамології новітнього часу Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН 
України, куратор Національних конкурсів публікацій на теми 
керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе», керівник 
Секції етнографічної (антропологічної) керамології ГО «Конгрес 
українських керамологів», кандидат історичних наук (Опішне)

Е-ЛІТНЯ АКАДЕМІЯ ГОНЧАРСТВА  
ЯК ЗАСІБ МОДЕРУВАННЯ ДОЛІ

Оксана Яценко – музеолог, молодший науковий співробітник 
Науково-пошукового відділу керамологічних джерел 
Національного музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному (Опішне)

ФІЛОСОФІЯ ПАМ’ЯТІ У ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ РАДЬКА 
Аліса Редько (Зіненко) – аспірантка Інституту проблем 
сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України 
(Київ) 
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«ГЛИНОТЕРАПІЯ» ЯК АЛЬТЕРНАТИВА У РОБОТІ  
З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  
(за результатами роботи) 
Тамара Швець – викладач гончарного ремесла Уманської 
дитячої школи мистецтв, студентка Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, народний 
майстер, член Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України (Умань)

ГЛИНЯНА ЧЕРЕПИЦЯ ЯК ПОКРІВЕЛЬНИЙ  
І ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 

Олег Белько – керамолог, етнолог, історик, молодший науковий 
співробітник Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України, завідувач Редакційно-видавничого 
відділу Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Івана Котляревського; викладач вищої категорії історії 
та географії Полтавського музичного училища імені Миколи 
Лисенка, член ГО «Конгрес українських керамологів»,  
кандидат історичних наук (Опішне)

ПІЧ ЯК ЦЕНТР МІКРОКОСМУ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ 
ЛІТОПИСНИХ СІВЕРЯН

Юрій Пуголовок – керамолог, археолог, науковий співробітник 
Відділу палеогончарства Інституту керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН України, старший науковий 
співробітник Відділу археологічної кераміки Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
член ГО «Конгрес українських керамологів», кандидат історичних 
наук (Опішне)

ГЛИНЯНІ ВИРОБИ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА  
В АРХЕОЛОГІЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ  
ЛЬВІВСЬКОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ 

Вадим Артюх – археолог, старший науковий співробітник 
КЗ ЛОР «Львівський музей історії релігії», кандидат історичних 
наук (Львів)

ГЛИНЯНІ ВИРОБИ У СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕННЯХ 
ДАВНЬОРУСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Валентина Троцька – керамолог, археолог, старший науковий 
співробітник Відділу археологічної кераміки Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному (Опішне)
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Національний науковий філософсько-керамологічний симпозіум 
«ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР» 

ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ З ПРИВОДУ ПРАВИЛЬНОСТІ 
ВЖИВАННЯ КЕРАМОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

Світлана Пошивайло – керамолог, філолог, старший науковий 
співробітник Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, провідний архівіст Інституту керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України, член ГО 
«Конгрес українських керамологів» (Опішне)

ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ: ЖИТТЯ, ПРОЖИТЕ ДЛЯ УКРАЇНИ
Антон Плохой – художник декоративно-ужиткового мистецтва, 
завідувач Музею мистецької родини Кричевських Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, аспірант 
Львівської національної академії мистецтв, член ГО «Конгрес 
українських керамологів» (Опішне)

ЕСТЕТИЧНІ ВИМІРИ ГОНЧАРСТВА  
В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ 

Марія Пошивайло – керамолог, молодший науковий 
співробітник Відділу керамології новітнього часу Інституту 
керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 
науковий співробітник Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному, старший науковий 
співробітник Національного центру народної культури  
«Музей Івана Гончара», кандидат філологічних наук (Опішне)

МИСТЕЦТВО КЕРАМІКИ В ЖАНРІ ІНСТАЛЯЦІЇ:  
ПРОЕКТИ, ПЕРСОНАЛІЇ, ПІДХОДИ

Дар’я Чембержі – аспірантка Інституту проблем сучасного 
мистецтва Національної академії мистецтв України (Київ)

ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ГАРАНТІЯ ПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ 
В ХУДОЖНІЙ КЕРАМІЦІ 

Ніна Чопенко – доцент Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка, кандидат технічних наук 
(Полтава)
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Національний науковий філософсько-керамологічний симпозіум 
«ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР» 

• СЛУХАЧІ СИМПОЗІУМУ •

Тетяна Литвиненко – музеолог, заступник з культурно-освітньої роботи 
генерального директора Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному, куратор ІНТЕРСимпозіумів кераміки в Опішному 
(Опішне)

Валентина Кульбака – музеолог, завідувач Відділу фондової роботи 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному 
(Опішне)

Світлана Конюшенко – музеолог, науковий співробітник Відділу виставок 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному 
(Опішне)

Ольга Романишена – завідувач Науково-дослідного відділу  
«Музей гончарного мистецтва імені О. Г. Луцишина» Вінницького 
обласного художнього музею (Вінниця)

Ігор Пошивайло – етнолог, керамолог, музеолог, директор 
Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні –  
Музею Революції Гідності, голова Київського осередку Національної 
спілки майстрів народного мистецтва України, кандидат історичних наук, 
заслужений діяч мистецтв України (Київ)

Тетяна Пошивайло – етнолог, мистецтвознавець, музеолог, заступник  
з наукової роботи генерального директора Національного центру 
народної культури «Музей Івана Гончара», заслужений працівник культури 
України (Київ)
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Національний науковий філософсько-керамологічний симпозіум 
«ЕСТЕТИКА БУТТЯ. ДІАЛОГИ ЕПОХ І КУЛЬТУР» 

Сергій Радько – художник-кераміст, ідеолог ІІІ Національного стилю  
в Україні, заслужений майстер народної творчості України,  
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України  
(Межиріч, Черкащина)

Людмила Овчаренко – керамолог, директор Державної спеціалізованої 
художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» 
імені Василя Кричевського, старший науковий співробітник Відділу 
керамології новітнього часу Інституту керамології – відділення Інституту 
народознавства НАН України, старший науковий співробітник  
Науково-дослідного відділу археологічної кераміки Національного  
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, заслужений 
працівник культури України, кандидат історичних наук (Опішне)

• ПОЧЕСНІ ГОСТІ СИМПОЗІУМУ •

Катерина Деряжна (Київ) – друг Леоніда Сморжа

Олександр Деряжний (Київ) – друг Леоніда Сморжа

Ніна Білоус (Полтава) – сестра Леоніда Сморжа

Олена Холоденко (Київ) – племінниця Леоніда Сморжа

Ангеліна Петрик (Київ) – племінниця Леоніда Сморжа

Енгельс Чирка (Гаркушинці, Полтавщина) – брат Леоніда Сморжа

Ольга Чирка (Гаркушинці, Полтавщина) – невістка Леоніда Сморжа

K



ФОТОЛІТОПИС
ФІЛОСОФСЬКО- 

КЕРАМОЛОГІЧНОГО
СИМПОЗІУМУ
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Естетика буття. Діалоги епох і культур

(стор.38-46)  
Робочі миттєвості 
Національного 
наукового філософсько
керамологічного симпозіуму   
«Естетика буття.   
Діалоги епох і культур».  
Опішне. 20–22.09.2017

1

2

3

1. Вітальне слово  
від організаційного 
комітету Олеся 
Пошивайла.

2. Доповідь Наталі Шолухо.
3. Доповідь Богдана 

Матюшка
 

(стор.38-88)
Фото Тараса Пошивайла,  
Олеся Пошивайла.  
Національний  
музей-заповідник 
українського гончарства  
в Опішному,  
Національний архів 
українського гончарства
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1. Доповідь Тетяни Зіненко.
2. Доповідь Вікторії Зубань.
3. Олесь Пошивайло.
4. (зліва направо)  

Наталя Шолухо, Марія Пошивайло, 
Денис Берездецький,  
Аліна Тимофеєнко,  
Оксана Коваленко, Богдан Матюшко, 
Віктор Міщанин, Тетяна Зіненко, 
Олег Белько

 

1 2

3

4

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму



40

 
Естетика буття. Діалоги епох і культур
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1. Доповідь Інни Кузнєцової.
2. Доповідь Сергія Волкова.
3. Валентина Чирка, Сергій Волков.
4. Виступ фольклорного гурту 

«Рожаниця»
 

1

2

3

4
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1. Дослідниця фольклору 
Надія Тарновська (США)

2. Аліна Тимофеєнко,  
Денис Берездецький.

3. Доповідь Зої Босик.
4. Доповідь Дениса 

Берездецького.
5. Наталя Ібрагімова,  

Ольга Романишена

 

1

2

3

4

5

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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Естетика буття. Діалоги епох і культур
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1. Доповідь Михайла Федоріна.
2. Доповідь Валерія Манженка.
3. Доповідь Костянтина Рахна.
4. Доповідь Оксани Коваленко

 

1

2

3

4
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1. Робоче засідання Симпозіуму.
2. Віншування  Надії Тарновської

1

2

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Доповідь Олени Клименко.
2. Доповідь Вікторії Зубань.
3. Доповідь Тетяни Зіненко.

4. Доповідь Валерія Манженка.
5. Доповідь Валентини Чирки

1 2

3 4

5
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1. Доповідь  
Юрія Пуголовка.

2. Доповідь  
Ольги Романишеної.

3. Доповідь Вадима Артюха.
4. Олесь Пошивайло,  

Юрко Пошивайло.
5. Доповідь  

Віктора Міщанина

1 2

3

4 5

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Вікторія Зубань.
2. Олесь Пошивайло.
3. Доповідь ГанниОксани Липи.
4. Робоче засідання Симпозіуму

1
2

4

3
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(Стор.47-50)  
Відкриття Меморіальної дошки 
філософу й колекціонеру 
опішненської кераміки  
Леоніду Сморжу.  
Опішне. 20.09.2017

1

2

3

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Наталя Кужим,  
Богдан Пошивайло.

2. Валентина Чирка, 
Наталя Кужим.

3. Олена Клименко.
4. Антон Плохой

1

2

3

4
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1. Олесь Пошивайло.
2. Григорій Гринь.
3. Вікторія Зубань, Валентина Чирка, 

Олесь Пошивайло.
4. Меморіальна дошка філософу  

й колекціонеру опішненської кераміки  
Леоніду Сморжу

1 2

3

4

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Організатори й гості церемонії відкриття 
меморіальної дошки.

2. Виступ фольклорного гурту «Рожаниця».
3. Вікторія Зубань, Валентина Чирка

1

2

3
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(стор. 51-53)
Відкриття надмогильного пам’ятника 

вченомуфілософу, естетику 
й керамологу, колекціонеру 
старожитностей Леоніду Сморжу. 
Опішне. 21.09.2017

1. Надмогильний пам’ятник Леоніду Сморжу.
2. Священник СвятоМихайлівського храму Української православної церкви Анатолій Радько.
3. Валентина Чирка, Людмила Овчаренко, священник Анатолій Радько.
3. Вікторія Зубань

1 2

3 4

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Ірина Чирка.
2. (стоять попереду) Ніна Білоус,  

Енгельс Чирка.
3. (зліва направо попереду)  

Вікторія Зубань, Валентина Чирка, 
Енгельс Чирка, Людмила Куц.

4. (зліва направо)  
Галина Міщенко, Вадим Сморж, 
Григорій Гринь, Ніна Чопенко

1 2

3

4
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1. Олесь Пошивайло.
2. Учасники дійства.
3. (попереду зліва направо)  

Олесь Пошивайло,  
Ніна Білоус,  
Валентина Чирка

1

2

3

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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(стор. 54-57)
Церемонія офіційного відкриття бюста філософа  

й колекціонера опішненської кераміки,  
професора Леоніда Сморжа. Опішне. 21.09.2017. 

1. Вікторія Зубань.
2. Людмила Овчаренко.
3. Ігор Пошивайло.
4. Вадим Сморж

1

2

3 4
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1. Олесь Пошивайло.
2. Олександр Пилипенко, Катерина Деряжна.
3. Людмила Куц.
4. Емір Валеєв

1

2

3

4

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Юрко Пошивайло 
(автор бюста філософа 
й колекціонера 
опішненської кераміки, 
професора Леоніда 
Сморжа).

2. Валентина Чирка.
3. Бюст філософа 

й колекціонера 
опішненської кераміки, 
професора Леоніда 
Сморжа.

4. Освячення бюста  
Леоніда Сморжа

1

2

3
4



57Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

1. Юрко Пошивайло.
2. Виступ фольклорного гурту «Рожаниця».
3. (зліва направо)  

Юрко й Світлана Пошивайли (подружжя), 
та Людмила й Олесь Пошивайли (подружжя)

1

2

3

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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(стор.58-66)  
Робочі миттєвості 
художнього пленеру 
«Філософські етюди».    
Опішне.  
19–21.09.2017

1. Олесь Пошивайло,  
Світлана Пошивайло 
(куратор Пленеру),  
Тетяна Литвиненко

 
1

2

3

Учасники Пленеру:
2. (Сидять зліва направо) 

Тетяна Домненко,  
Тетяна Поліщук,  
Наталя Мікеладзе, 
Вікторія Білецька; 
(стоять)  
Богдан Гаврилюк, 
Ярослава Лаць,  
Дарія Онищенко.

3. Карина Строкань, 
Рузанна Давітян,  
Карина Мінасян
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1. Учасники Пленеру: 
(зліва направо) Тетяна Домненко,  
Карина Строкань, Наталя Мікеладзе,  
Вікторія Білецька, Карина Мінасян,  
Рузанна Давітян, Марія Івченко, Іван Герцунь, 
Аліна Срібна, Марко Власенко, Богдан Гаврилюк, 
Ярослава Лаць, Тетяна Поліщук,  
Валентина Мельничук, Дарія Онищенко,  
Яків Бурда 

2. Світлана Пошивайло.
3. Тетяна Домненко, Ярослава Лаць 

1
2

3

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Карина Мінасян.
2. Ярослава Лаць.
3-4. Марія Івченко.
5. Аліна Срібна 

1 2

3 4

5
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1. (зліва направо) 
Наталя Мікеладзе, 
Карина Строкань,  
Тетяна Поліщук,  
Ярослава Лаць,  
Вікторія Білецька.

2.  Карина Строкань.
3. Аліна Срібна.
4. Карина Мінасян 

1
2

3 4
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(стор.62-63)
1. Валентина Мельничук.
2. Яків Бурда.
3. Ярослава Лаць.
4. Рузанна Давітян.
5. Марко Власенко.
6. Дарія Онищенко.
7. Вікторія Білецька.
8. Тетяна Домненко.
9. Тетяна Поліщук.
10. Наталя Мікеладзе.
11. Марія Івченко.
12. Іван Герцунь.
13. Карина Строкань.
14. Срібна Аліна.
15. Карина Мінасян 

1
2 3

4 5

6

7
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8

11

9

12

14 15

10

13
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1-2. Учасники й куратор художнього пленеру «Філософські етюди» 

1

2
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1-3.  
Нагородження 
переможців 
художнього пленеру 
«Філософські етюди» 

1

2

3
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1. Нагородження переможців 
художнього пленеру  
«Філософські етюди». 

2. Вітальне слово Олеся Пошивайла.
3. Учасники художнього пленеру, 

наукового симпозіуму та гості

1

2

3
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1. Олесь Пошивайло.
2. Вікторія Котенко, 

Валерій Манженко.
3. Людмила Овчаренко.
4. Людмила Метка,  

Вікторія Котенко.
4. (зліва направо)  

Юрко Пошивайло,  
Олена Пасинок,  
Вікторія Котенко, 
Валерій Манженко,  
Ніна Білоус,  
Вадим Артюх,  
Валентина Чирка

(стор. 67-72)
Церемонія офіційного оголошення й нагородження 

переможців XII Національного конкурсу публікацій  
на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні  
(за публікаціями 2015 року) «КеГоКе2017».  
Опішне. 21.09.2017

1 2

3

5

4
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1. Олесь Пошивайло.
2. Людмила Гусар.
3. Віра Томашевська.
4. Віталій 

Скобельський.
5. Людмила Метка.
6. Людмила 

Овчаренко

1 2

4

6

3

5
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1. Марія Пошивайло.
2. Олена Корусь.
3. (зліва направо)  

Людмила Овчаренко, Олесь 
Пошивайло, Людмила Метка.

4. Вікторія Котенко.
5. Анатолій Гейко

1 2

3

4 5
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12. Учасники та гості церемонії офіційного оголошення й нагородження  
переможців «КеГоКе2017»

1

2
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1. Людмила Овчаренко.
2. Наталя Шолухо,  

Денис Берездецький,  
Богдан Матюшко.

3. Тетяна Хрипун,  
Ольга Карунна,  
Оксана Андрушенко.

4. Олесь Пошивайло презентує 
книги-переможці «КеГоКе-2017».

5. Людмила Метка, 
Олесь Пошивайло

 

1 2

3
4

5
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1. Володарка Гранпрі 
«КеГоКе2017»  
Марія Пошивайло  
з братами Богданом (ліворуч) 
і Тарасом.

2. Людмила Овчаренко,  
Марія Пошивайло.

3. Переможці «КеГоКе2017»: 
(зліва направо)  
Анатолій Гейко,  
Олена Корусь,  
Віра Томашевська,  
Марія Пошивайло,  
Вікторія Котенко,  
Людмила Овчаренко

 

1

2

3
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1-4. Презентація мистецького проекту 
«Мрія. Воля. Терпіння» художника
кераміста Ольги Плохої (Опішне). 
Церемонія вручення Міжнародної 
грантової премії Говорунів.  
Опішне. 21.09.2017

1

2

3

4
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1-5. Презентація 
мистецького 
проекту 
художника
кераміста 
В’ячеслава 
Пасинка (Харків)  
«Біля Хреста  
(At the Cross)». 
Опішне. 
21.09.2017

1 2

3

4
5
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1-6. Презентація мистецького проекту 
художникакераміста Лесі Падун 
(Полонне, Хмельниччина) «Ода природі». 
Опішне. 21.09.2017

1
2

3

4 5

6
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(стор. 76-88)
Церемонія офіційного оголошення  

й нагородження переможців  
Українського БІЄНАЛЕ художньої кераміки 
імені Василя Кричевського.  
Опішне. 22.09.2017

1. Світлове шоу за мотивами орнаментів  
Василя Кричевського.

2. Музична заставка від Юрія Лимаря.
3-4. Ознайомлення з виставковими творами 

Бієнале

1 2

3

4
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1-2. Учасники та гості церемонії офіційного оголошення й нагородження 
переможців БІЄНАЛЕ

1

2

Фотолітопис філософсько-керамологічного симпозіуму
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1. Вітальне слово 
Олеся Пошивайла.

2. (попереду)  
Надія Тарновська 
й учасники 
фольклорного 
гурту «Рожаниця»

1

2
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1. Світлана Мірошниченко 
(заступник директора 
«Полтавської дирекції»  
ПАТ «Укрпошта»),  
Тетяна Дашко (начальник 
Опішненського відділення 
поштового зв’язку) 
презентують марку  
за мотивами опішненської 
кераміки.

2-3. Вітальне слово голови 
правління Благодійного 
фонду «Дар» Валентини 
Подгорної.

4. Валентина Подгорна, 
правнук Василя 
Кричевського –  
Василь ЛіндеДункан.

5. Ігор Пошивайло
1

2

4

3

5
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1. Надія Тарновська  
й учасники фольклорного гурту 
«Рожаниця».

2. Олена Клименко, Олесь Пошивайло.
3. Сергій Радько

1

2

3
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1. Зоя Чегусова.
2. Василь ЛіндеДункан.
3. Олесь Пошивайло.
4. ГаннаОксана Липа

1

2

3

4
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Олесь Пошивайло нагороджує 
переможців Бієнале.

1-2. Зінаїда Близнюк.
3. Сергій Герасименко.
4. Ксенія Жижій.
5. Юлія Жарікова

1
2

3 4

5
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Олесь Пошивайло нагороджує 
переможців Бієнале.

1. Зореслава Крицкалюк.
2. Аліна Літвіненко.
3. Лідія Федюшко.
4. Юрій Мирко

1

2 3

4
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Олесь Пошивайло 
нагороджує переможців 
Бієнале.

1. Ольга Плоха.
2. Дмитро Молодик.
3. Ганна Семенко.
4. Олександр Шкурпела

1 2

3

4
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Олесь Пошивайло нагороджує  
переможців Бієнале.

1. Лариса Федоренко.
2. Володимир Шаповалов.
3. Андрій Шкурпела.
4. Олесь Пошивайло, Валентина Подгорна, 

Василь ЛіндеДункан

1

2

3

4
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Олесь Пошивайло нагороджує  
переможців Бієнале.

1. Анатолій Шкурпела (Бронзова нагорода).
2-3. Ірина Марко (Срібна нагорода).
4-5. Олександр Мірошниченко  

(Золота нагорода)

1
2 3

4
5
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1. Володар Гранпрі Бієнале 
Ольга Безпалків,  
Василь ЛіндеДункан, 
Валентина Подгорна.

2. Ольга Безпалків.
3. Музичне вітання від 

соліста гурту «Мандри» 
Сергія Фоменка.

4. Камерний квартет 
Полтавської обласної 
філармонії: 
(зліва направо)  
Лідія Скаровська, 
Володимир Кармазін, 
Андрій Грицай,  
Богдан Пістич1

2

3

4
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Фольклорний гурт 
«Рожаниця»:
(зліва направо) 
Катерина Сорока, 
Інна Ковтун,  
Наталя Радченко, 
Дарина Московчук

Учасники та гості церемонії офіційного оголошення й нагородження переможців  
Українського БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського:

(сидять зліва направо) Анна Лисик, Вадим Артюх, Ганна Семенко, Ольга Безпалків, ГаннаОксана Липа,  
Лідія Федюшко, Ксенія Жижій, Божена Голець, Вікторія Білецька;

(стоять зліва направо) Марія Пошивайло,  Анастасія Перепьолкіна, Сергій Радько, Анастасія Горбенко, 
Олесь Пошивайло, Зореслава Крицкалюк, Людмила Пошивайло, Василь ЛіндеДункан,  

Валентина Подгорна, Сергій Хоменко, Зоя Чегусова,  
Ірина Марко, Олена Клименко, Тетяна ПавлишинСвятун, Світлана Мірошниченко, Ольга Плоха,  

Зінаїда Близнюк, Анатолій Шкурпела, Аліна Літвіненко, Олександр Шкурпела, Лариса Федоренко,  
Андрій Шкурпела, Світлана Пошивайло
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЛЕОНІДА СМОРЖА  
ЯК СТИЛЬ ЖИТТЯ Й ФІЛОСОФУВАННЯ

Розглянуто багатогранність творчої особистості вченого й педагога Леоніда Сморжа  
(1927–2009), який упродовж 34 років працював на Кафедрі філософії Національного 
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова (до 1990 – Київський державний 
педагогічний інститут імені Олексія Горького). Його науковий і педагогічний авторитет 
базувався на засадах таких складових професійної етики, як науковий і педагогічний 
професіоналізм

[Одержано 14 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, філософія, стиль життя, академічна доброчесність, 
людяність, професіоналізм, Леонід Сморж

Н
ині постало важливе завдання: зберегти найкращу пам’ять про 
людину, яка так багато зробила для нашої рідної України, утримати 
й примножити все найкраще, що залишив нам Леонід Опанасович  

Сморж – це його професіоналізм найвищого ґатунку як науковця й освітянина, як 
мистця й краєзнавця, як художника й керамолога, як мандрівника й спортсмена. 
Його цікавість до життя, прагнення віднаходити нове й величне в, здавалося б, 
найбільш буденних, тривіальних речах, що вміщуються в єдиному слові: людяність. 

На мою думку, найбільшим талантом Леоніда Сморжа було його вміння 
зберегти щирість і безпосередність у сприйнятті навколишнього світу, у спілкуванні 
з людьми. Успішний учений і педагог, тонкий лірик і романтик, вишуканий мистець 
і глибокий краєзнавець. У сучасному світі зберегти гармонію цих дорогоцінних 
людських якостей мало кому вдається. Він відчував красу цього світу, умів до цієї 
краси залучити інших, передати її всіма кольорами веселки. Його талант людини 
увиразнювався дотепним гумором, легкою іронією, а іноді й досить жорстким 
сарказмом, а також позитивним настроєм у будь-якій складній життєвій ситуації. 

Багатогранність творчої особистості Леоніда Сморжа дозволяє вести мову 
про нього з різних поглядів – філософського, культурологічного, естетичного, 
мистецтвознавчого, поетичного, художнього, краєзнавчого, керамологічного, 
мандрівного, колекціонерського й т. д. Коло інтересів Леоніда Сморжа було 
безмежним і захоплювало всіх, хто перебував у його оточенні. Він багато 
подорожував і мав друзів не лише в Україні, а й за її межами. Про це свідчать і статті 
про Леоніда Сморжа  в російських енциклопедичних словниках. Зокрема, у виданні 
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«Философы России ХІХ–ХХ столетий. Биографии, идеи, труды», опублікованому 
Петром  Алексеєвим 1999 року в Москві, зазначено, що Леонід Сморж, «уникаючи 
односторонності «онтологізму», «гносеологізму» і «соціологізму» в естетиці 
і теорії мистецтва, а також відмовляючись від поширеного тлумачення 
поняття «відображення» та абсолютизації так званого «діяльнісного підходу», 
розглядав мистецтво в багатомірному соціокультурному просторі, описуваному 
співвідношенням категорій «відображення – потреба – діяльність – суспільна 
необхідність – функції». Цей методологічний прийом дозволив Леоніду Сморжу 
нестандартно дослідити низку основоположних для розуміння мистецтва проблем, 
а термін «психологічний захист» як одна із функцій мистецтва саме він уперше ввів 
у науковий обіг [1, с. 739].

Особисто для мене є завжди важливим виявлення взаємозв’язків між 
єством людини і змістом її улюбленої справи. Цілком закономірним є й те, що 
непересічна людина у своїй улюбленій діяльності притягує до себе відповідних їй 
людей, обставини, події. Леонід Сморж був людиною чуйною, душевно щирою, 
романтичною, академічно доброчесною, людиною, якій абсолютно не був 
притаманний формалізм, авторитаризм та зневага до людей. І друзі поважали 
професора, насамперед, за його доброту, людяність, готовність завжди прийти на 
допомогу в тяжку хвилину. 

Усі життєві цінності Леоніда Сморжа беруть свій початок від його матері 
– Анастасії Василівни Марченко, жінки, яку професор глибоко любив, поважав 
і шанував. Я пам’ятаю, як він нам, аспірантам і молодим викладачам Кафедри 
філософії тоді ще Київського державного педагогічного інституту імені Олексія 
Горького, інколи розповідав щось цікаве й незвичне зі свого життя. Зокрема, яких 
жахіть і мук довелося пережити його матері, щоб зберегти життя своїм дітям у роки 
голодомору. Як вона, маленька жінка, шість кілометрів несла за плечима газову 
плиту до хати, щоб було на чому приготувати хоча б що-небудь дітям.

Ім’я Леоніда Сморжа як вченого й педагога органічно пов’язане з глибоким 
академічним знанням і високою особистою та професійною морально-етичною 
культурою. Його науковий і педагогічний авторитет базувався на засадах таких 
вагомих складових професійної етики, як високий науковий і педагогічний 
професіоналізм, доброзичливість, віртуозне володіння значним інструментарієм 
етичного виховання й уміння створювати відповідну атмосферу в роботі  
зі студентами й колегами, одночасно неухильної вимогливості в питаннях етики  
й академічної порядності. 

Головна проблема, розробкою якої займався Леонід Сморж упродовж 
свого життя і якій присвятив обидві свої дисертації, – це проблема ролі мистецтва  
в процесі гуманізації й гармонізації особистості, у формуванні засобами мистецтва  
її системи цінностей, а також в її душевному й духовному оздоровленні та одужанні. 
Більш того, професор висловив думку щодо мистецтва не лише як засобу творчої 
активізації особистості, а, насамперед, як засобу задоволення потреби будь-
якої людини бути щасливою. В одній зі своїх семи монографій, яка має назву 
«Орфей в эпоху звездолетов», професор зазначив: «Досі лишається таємницею 
природа і сутність, суспільне призначення й завдання мистецтва, причини,  
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які збуджують людину з насолодою займатися художньою діяльністю, механізм 
і результати впливу художніх творів на індивіда. Незнання цих речей робить 
вельми приблизним як розуміння сутності художньої творчості, так і загалом 
керівництво художньою культурою, тоді як практика вдосконалення сучасного 
суспільства вимагає переконливих та аргументованих рекомендацій» [2, с. 4-5]. 

У часи панування комуністичної ідеології й формування «нової» людини, згідно 
з «кодексом будівника комунізму», було досить нелегко розробляти ті проблеми, 
які аж ніяк не вписувалися в «координатну систему» марксизму-ленінізму. Ось 
як про це писав сам автор: «Середньостатистична людина» охоче працює за 
покликанням, весело відпочиває, за заслугами її нагороджують, вона матеріально 
забезпечена, ідейно підкована й морально витримана. Але в реальному житті всі 
ми знаємо, що пересічна радянська людина нерідко ще багато й важко працює  
і нерідко не за своєю волею, а під тиском обставин, що її заробітної платні ледь 
вистачає на необхідне, а її побут не влаштований належно, що вона не має 
можливості весело й змістовно проводити своє дозвілля, і над нею ще тяжіє 
сила-силенна проблем та неприємностей, і сама вона є досить недосконалою  
й далеко небездоганною» [2, с. 6-7]. Отже, Леонід Сморж у часи панування ідеології 
марксизму-ленінізму намагався звертатися й звертався до таких «старомодних» 
і «застарілих» загальнолюдських цінностей, як гуманність, співчуття, милосердя, 
доброта, чесність, гідність, благородство, тобто до всієї системи цінностей, з якої 
зростає душевність і духовність будь-якої людини в будь-які часи й епохи. 

У всіх своїх працях Леонід Сморж завжди був послідовним прибічником 
біполярного погляду на будь-яку людину, тим більше на творчу особистість. 
Особливо яскравим підтвердженням останніх слів може слугувати одна з останніх 
його праць, присвячена життю й творчості видатної творчої особистості й майстрині 
від Бога – Олександри Селюченко (1921–1987). З яким душевним теплом,  
з якими глибинно-змістовними, сакрально-філософськими роздумами прописане 
багатостраждальне життя цієї жінки – Гончарівни. Я пам’ятаю, як Леонід Сморж 
бідкався, що за життя Олександри Селюченко недостатньо їй приділяв уваги, 
не завжди виходило своєчасно допомогти цій самотній жінці. І це дуже гнітило 
й засмучувало його. Хоча б книгою про нелегку долю й творчість Гончарівни він 
намагався спокутувати, як він вважав, свою провину перед нею. «Талант, визнання 
та слава, творчі злети – самотність, зневіра, розчарування… Це дві протилежні 
грані видатної гончарівни Олександри Селюченко. За ними стоїть життя 
Людини, приречене горіти в полум’ї творчого задуму, мистецького польоту. 
Та будні з їхніми клопотами та жалями, холод оточення не дають розправити 
крила» [5, с. 282]. На мою думку, праця Леоніда Сморжа, присвячена тяжкій долі 
Олександри Селюченко, стала найвищим злетом його філософської довершеності, 
адже саме в цій праці читач серцем завжди буде відчувати абсолютну доброчесність 
самого Автора перед собою й людьми.
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THE LEONID SMORZH’S ACADEMIC VIRTUE  
AS A LIFESTYLE AND PHILOSOPHIZING

The versatility of the creative personality of the scientist and teacher Leonid Smorzh (1927–2009), 
who worked for 34 years at the Department of Philosophy of the Mykhailo Drahomanov National 
Pedagogical University (until 1990  – Aleksey Gorkiy State Pedagogical Institute), is considered. His 
scientific and pedagogical authority was based on the principles of professional ethics, such as the 
scientific and pedagogical professionalism
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За матеріалами роману «Ласощі» відомої французької письменниці Мюріель Барбері 
розглянуто проблему естетосфери гастики як мови культури, як сприйняття «смаку життя» 
за допомогою смакових відчуттів, а також естетизації їжі в сучасному мистецтві

[Одержано 16 вересня 2017]
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З
агальновідомо, що будь-яке суспільство складається з низки шарів,  
і в кожному з них є своя система стереотипних знаків: манера говорити 
й одягатися, ті чи інші уподобання щодо їжі, напоїв, кольору, запаху – 

усе це мови комунікації й коди культури. Гастика – наука про знакові й комунікативні 
функції їжі та напоїв, про прийом їжі, культурні й комунікативні функції частувань – 
є одним із таких кодів, що відбиває специфіку національної та регіональної 
ідентичності.

Аналізуючи питання ставлення до естетизації їжі, зазначу, що проблема 
духовної та тілесної їжі цікавила багатьох філософів. Достатньо згадати діалог 
«Протагор» Платона. Уже в давнину існувала традиція опису бенкету, зразки 
якого можна віднайти у творах Гомера, Овідія, Лукіана та інших відомих авторів 
античності. Якщо вірити античній міфології, олімпійські боги живилися виключно 
нектаром і амброзією. Щоправда, можна згадати ще гурманку Персефону, котра 
з’їла гранат у пеклі, однак бенкетом це аж ніяк не назвеш. Отже, зрозуміло, що для 
простих смертних у питанні застілля боги – явно не авторитет. В «Іліаді» Гомера 
застілля постає як момент насолоди героїв мирним відпочинком після запеклої 
битви. Ставлення до бенкету як до священнодійства проявляється і в звичаї 
стародавніх проксеній – правового акта, яким іноземцю дарувалися певні почесні 
права в грецькому полісі, включаючи право безмитної торгівлі, безперешкодного 
в’їзду й виїзду, що, так би мовити, закріплювався спільною трапезою «господаря» 
й «гостя». У цьому випадку їжа символізувала фізичне з’єднання, яке є основою 
духовної спорідненості. Схожу картину спостерігаємо і в слов’янських билинах  
і казках, де вшанування героя, що символізує його перемогу над підступністю 
ворогів, як правило, завершувалося веселим бенкетом. Зображення бенкетів  
і застіль бачимо і на чисельних картинах художників різних епох (Пітер Брейгель 
Старший, Джузеппе Арчимбольдо, Бартоломе Мурільйо, Костянтин Маковський, 
Борис Кустодієв, Ніко Піросмані та ін.). 
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Для багатьох мистців значний інтерес становило й становить не тільки 
зображення або розповідь про події, пов’язані з бенкетом, а й сам опис страв*. 
Подекуди цей опис є певним кодом чуттєвості автора, кодом, за допомогою 
якого «дешифрується» присутність у повсякденні. Безумовно, чинники людської 
чуттєвості культурно зумовлені, починаючи від звуків, що оточують людину та її 
помешкання, кольорів, запахів тощо і, поза всяким сумнівом, від їжі – ставлення 
до неї, її відчуття, адже «тварина насичується, людина їсть, але лише розумна 
і витончена людина знає толк в їжі» [3, с. 8]. Як у «череводогідництва є вищий 
ступінь – обжерливість, існує зменшений ступінь обжерливості – пристрасть 
до ласощів. ...Череводогідників цікавить кількість, а витонченого гурмана 
– якість» [3, с. 8]. Нас же в цій роботі цікавить не стільки «знання толку»  
в кулінарних шедеврах, скільки сприйняття «смаку життя» за допомогою відчуттів, 
які виникають під час куштування комбінацій різних смаків, ароматів, текстур, чим  
і є вишукані страви, а також естетизація їжі як певний естетичний код світовідношення 
в сучасному мистецтві. Саме про це роман сучасної французької письменниці 
Мюріель Барбері «Ласощі». 

Як зазначила авторка, її твір «вписується в простір між трьома світами, 
трьома різновидами насолоди: світ дитинства і суміш печалі й радості», 
яку письменниця відчуває, згадуючи про «давно втрачені часи; світ кулінарії, 
дегустацій і обжерливості; світ слів і літературної мови, який повертає до 
життя події й образи минулого, а також давно забуті задоволення» [1, с. 7]. 
Усі ці світи Мюріель Барбері з’єднала в одному, а саме – у портреті «старіючого 
кулінарного критика», який царював «за найвеличнішими столами Франції, 
ситими чудовими стравами й власною славою», який звання гастрономічного 
критика підняв до високого рангу, а, дізнавшись про те, що жити залишилося дві 
доби, «заблукав у спогадах дитинства і в пошуках втрачених смакових відчуттів» 
[1, с. 7-12].

Зауважу, що смакові узагальнення не можуть бути зведені до встановлення, 
так би мовити, типізованого символічного значення або пробудження тих чи 
інших асоціацій, оскільки не тільки рецептори кожної окремої людини по-різному 
сприймають ту чи іншу їжу, але й асоціації в кожної людини вона може викликати 
прямо протилежні. І ще один важливий момент: усім розмаїттям відтінків, що 
називають смаком, ми зобов’язані нюху. Водночас, рецептори дотику й тиску 
підказують, що знаходиться в роті, – хрусткі шматочки або крем, жорстка їжа або 
м’яка; нарешті, очі сигналізують щодо зовнішнього вигляду тієї чи іншої страви,  

* Прикладів опису страв можна навести безліч, як у європейській (Франсуа Рабле «Гаргантюа 
та Пантагрюель», Нікола Буало «Сміхотворний обід», Олександр Дюма-батько «Три 
мушкетери», «Великий кулінарний словник», Борис Віан «Піна днів», усі детективи Рекса 
Стаута, Джоан Ґарріс «Шоколад»), так і в російський (Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін», 
Іван Гончаров «Обломов», Микола Гоголь «Мертві душі», Олексій Толстой «Князь Срібний», 
В’ячеслав Шишков «Угрюм-ріка», Ілля Ільф та Євген Петров «Дванадцять стільців», 
Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита», Михайло Шолохов «Піднята цілина»)  
та українській (Григорій Квітка-Основ’яненко «Пан Халявський» та ін.) літературі
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а її зовнішній вигляд може зіпсувати враження і від неї самої – заглушити чи 
підсилити смакові якості. Як справедливо зауважила Мюріель Барбері вустами 
свого великого кулінара, «страва повинна являти собою бенкет для зору, нюху, 
смаку, безумовно, – і для дотику також, бо він у багатьох випадках визначає вибір 
повара й відіграє неабияку роль у гастрономічних святах» [1, с. 52]. 

Відтак, смакове відчуття – складне й комплексне, коли різноманітні імпульси 
смаку, запаху, дотику, зовнішнього вигляду сприймаються як єдине ціле, як певний 
ступінь бажаності, як свого роду естетосфера. Поняття «естетосфера» було введено 
в науковий обіг радянським естетиком Мойсеєм Каганом у праці «Естетика як 
філософська наука», і визначається, як аксіологічна система, як «світ естетичних 
цінностей» [4, с. 110]. Естетичне ставлення людини до дійсності в цій теорії 
розглядається як таке, що розвивається в надрах ціннісної свідомості. Процес же 
сприйняття цінностей є проявом пізнавальної активності. Феномен естетосфери 
зацікавив багатьох теоретиків, сферою наукових інтересів яких є осмислення 
емоційно-виразних феноменів і трансформацій у художній культурі ХХ століття 
(Володимир Личковах, Андрій Царенок, С. Василенко, Наталя Левченко та ін.). 
У контексті проблеми естетизації їжі значущим є уточнення поняття «естетосфера», 
яке пропонує український естетик Володимир Личковах, визначаючи його як 
сукупність духовно-чуттєвих й образних вимірювань. Оскільки смакове відчуття, 
складне й комплексне, є естетичним судженням (за Іммануїлом Кантом), можна 
стверджувати, що Мюріель Барбері в романі «Ласощі» створює естетосферу гастики. 

Так, Іван Франко, який, за слушним зауваженням Лариси Левчук, «фактично 
примусив ХХ століття по-новому подивитися на природу людських «відчуттів-
почутів» [6, с. 93], у праці «Із секретів поетичної творчості» виокремив високі (зір, 
слух, дотик) й низькі (смак та нюх) відчуття, зауважуючи, що високі й низькі відчуття 
разом сприяють гармонійному сприйняттю світу як такого. Характеризуючи вплив 
сприймання й відчуття запаху і пов’язані з цим почуття на поетичне переживання, 
Іван Франко співвідніс цю взаємодію з рівнем розвиненості життя людини: «чим 
примітивніше життя чоловіка, чим примітивніша поезія, тим меншу роль грає 
запах, тим бідніша мова на його означення…» [9, с. 78]. Зауважу, що те саме можна 
сказати й з приводу смакових відчуттів, які імпліцитно містять естетичну інтенцію. 
Слід визнати, що роздуми Івана Франка щодо сутності відчуттів у людини донині не 
втратили свого значення й здатні виступати підґрунтям щодо подальших наукових 
розвідок на теренах естетичної чуттєвості. 

Як уже зазначалося, у будь-якої людини ті чи інші смакові відчуття викликають 
певні спогади, асоціації, почуття. Однак смакові звички залежать від цілого комплексу 
причин. Так, «харчова поведінка» включає в себе індивідуальні для кожної людини 
установки, реакції, звички й емоції, що стосуються їжі. До того ж специфіка «харчової 
поведінки» визначається не тільки потребами, але й отриманими впродовж життя 
знаннями. Безумовно, біологічний потяг (відчуття голоду) впливає на конкретну 
поведінку (що й скільки людина буде їсти), однак і в цьому випадку визначальність 
матимуть звички й стратегії мислення, які сформувалися впродовж життя людини. 
Як слушно зауважила російський психолог Вероніка Капітанакі, харчові звички 
визначаються традиціями сім’ї й суспільства, релігійними уявленнями, життєвим 
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досвідом, порадами лікарів, модою, економічними й особистісними причинами. 
Крім того, харчування людини від народження пов’язане з міжособистісним 
спілкуванням, їжа є складовою процесу соціалізації, який включає в себе, наприклад, 
момент сприйняття й розуміння людей за посередництвом їжі, яку вони вживають. 
Як зазначила Олена Павлова, «форми споживання їжі структурують і соціальний 
простір, і соціальний час (дотримуючись ритму календаря будні-свята) не на рівні 
раціональних схем або безпосереднього примусу, а в пристрастях (прихильностях), 
на рівні культивування тілесності. …Смак як здібність розрізняти й оцінювати 
задоволення уже свідчить про можливість визначити що-небудь як «своє – чуже», 
«цінне – байдуже», естетично значиме…» [8, с. 111]. 

Вибір їжі може бути й засобом самопрезентації, а також самоціллю, 
пов’язаною з естетичним відчуттям, як це було для героя Мюріель Барбері – Великого 
Гастронома, який увесь світ сприймає винятково крізь призму смакових вражень від 
сніданків, обідів і вечер, крізь призму пристрасного бажання з’їсти або скуштувати ту 
чи іншу страву. Для Великого Гастронома, ресторанного критика, процес куштування 
вишуканих кулінарних смаколиків дорівнює духовному наповненню, способу 
відчуття, а можливо, й пізнання світу. Він ніби вбирає в себе світ, заповнюючи 
порожнечу душі, яка прагне насичення. Усе, що (або хто) його оточує, розглядається 
ним з позицій фізіологічної й сенсорної насолоди. Саме фізіологічне й сенсорне 
відчуття Гастронома формують естетичне. Емпіричні відчуття створюють ґрунт для 
естетичних, які втілюються у формулюваннях-характеристиках. І тут слід віддати 
належне Мюріель Барбері, яка в добу посткультури, тобто відмови від класики, 
наочно її відроджує, утілюючи у своєму творі постулати Іммануїла Канта, якого, 
як слушно зауважив Анатолій Канарський, «цікавило не те або інше конкретне 
задоволення або незадоволення,.. а необхідність існування у людини… здатності 
естетичного судження», утілення його в поняттях [5, с. 95]. 

Мюріель Барбері знаходить багаті мовні виражальні засоби й вустами 
свого героя з неабияким хистом описує смак різних страв – від картопляного рагу, 
приготованого бабусею, і тому такого, що викликає найтепліші спогади, аж до 
відчуття того смачного, неповторного запаху, який лоскотав ніздрі, охоплюючи 
цілком неймовірним ароматом, що спонукав до готовності піти на все заради крихти, 
краплі того, що томиться на плиті, до найвишуканіших страв кращих ресторанів 
[1, с. 35]. 

Самоцільність відчування – ось головна ідея її роману. За допомогою 
опису в певні моменти безпосереднього чуттєвого стану Гастронома ми можемо 
спостерігати його відчуття високого, піднесеного, прекрасного в «низовому», як-то 
«еротична оксамитовість устриць після скибочки хліба з солоним салом» [1, с. 18] 
або потворного, як «кондитерське непорозуміння» «огидне тістечко «мадлен» 
у Пруста» [1, с. 47]. 

Оскільки естетика – це наука про становлення й розвиток людської чуттєвості, 
а чуттєвість передбачає «не лише ставлення людини до речі, її властивостей  
і якостей, а й ставлення до самої себе, до мети, сенсу свого людського буття 
взагалі» [5, с. 20], то в цьому випадку, на мій погляд, можна говорити про 
естетосферу гастики як «естетичний проект» сучасного мистецтва. Саме «проект», 
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адже тут спостерігається поєднання певною мірою духовного почуття – естетичного 
сприймання їжі – та жаги володіння, що часто-густо стає критерієм інтересів 
головного персонажа, яка до естетичного почуття не має жодного відношення. 
Але разом вони створюють ціннісне відчуття значущості світу. Отже, спостерігаємо 
своєрідну метаморфозу естетичного. З одного боку, «смажена сардина, яка огортає 
піднебіння своїм букетом, безпосереднім і екзотичним, з нетутешнім смаком, 
просочена димом і морем,.. додає людяності,.. вчить бути людиною» [1, с. 46]. 
Такий неочікуваний поворот виховної функції смакового відчуття, задоволення 
смаком у цьому випадку можна розглядати як особливого роду пізнання. До речі, ще 
Джон Локк, щоправда в дещо іншому контексті, зауважував, що почуття задоволення 
є джерелом процесу пізнання. А Іммануїл Кант прагнення людини до пізнання 
пояснював раціоналізацією задоволення. 

Наразі існує й інший зріз, а саме: жага володіння й влади, нехай і за 
посередництва кулінарії: «Хто в житті не пізнав дурману влади, не може собі 
уявити цей виплеск адреналіну, що розливається по всьому тілу, і рухи стають 
гармонійними, та безслідно зникає втома, зникає все, що не слугує єдиному 
задоволенню, цей екстаз могутності без меж… Немає нічого більш солодкого, 
ніж бачити, як світогляд підкорюється єдино твоєму бажанню. Ти відчуваєш себе 
всесильним у храмі кухні, усвідомлюючи з нестримним захопленням, що можеш 
побалувати себе будь-якою стравою» [1, с. 11, 141]. У цьому випадку можна 
стверджувати, що здібність судження про потенціал смаку (саме смаку їжі) базується 
на здатності дистанціюватися від вузького, часткового, приватного. Емансипація 
смаку стає претензією на високе, вишукане ставлення до світу. 

Отже, естетичне сприйняття їжі, чуттєве за своєю формою, викликає 
суб’єктивне переживання людини через систему пізнавальних дій. Урешті-решт, 
воно (суб’єктивне переживання. – Н. Ж.) стає засобом пізнання – як зовнішнього, 
так і внутрішнього світу. Адже харчування можна розуміти як обмін речовин  
в організмі – у вузькому сенсі, так і більш широко – як певний вплив атмосфери, свого 
роду живлення від оточуючого світу, завдяки органам відчуття, здатності реагувати 
на подразники й отримувати враження. Відтак, виходить, що процес пізнання світу 
є аналогічним процесу харчування. Цей силогізм, певним чином, перегукується  
з думкою відомого російського релігійного філософа Сергія Булгакова, висловленою 
в праці «Філософія господарства»: «Ми їмо світ, долучаємося плоті світу не 
тільки вустами чи органами травлення, не тільки легенями і шкірою в процесі 
дихання, але і в процесі зору, нюху, слуху, дотику, загального м’язового відчуття. 
Світ входить у нас через всі вікна і двері наших відчуттів і, входячи, сприймається 
й асимілюється нами. У своїй сукупності це споживання світу... обґрунтовує всі 
наші життєві процеси. Саме життя в цьому сенсі є здатність споживати світ, 
долучатися до нього...» [2, с. 114]. 

Чуттєво-емоційна реакція може поєднуватися з раціонально-логічним 
мисленням в акті створення художнього образу, що й спостерігається в романі 
«Ласощі». Так, Гастроном не просто дегустатор, а ще й талановитий критик, можна 
сказати – він поет високої кулінарії. Емоційно відчуваючи смак, герой Мюріель 
Барбері не просто оформлює в чуттєвих характеристиках свої враження, а створює 
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емоційно-насичений образ предметів (продуктів, страв), завдяки виразності, навіть 
музичності слів, адже «слова інший раз доставляють куди більше задоволення, 
ніж тілесна їжа. Слова-скриньки, у них складають відкинуту дійсність, і вони 
перетворюють її в миттєвості-перли; слова-чарівники, вони перетворюють лик 
повсякдення, даруючи йому право стати незабутнім, зайняти місце в бібліотеці 
спогадів. Життя є життя лише внаслідок нерозривного сплаву слова і події,  
в якому перше одягає друге у своє парадне вбрання» [1, с. 97]. 

Великий кулінар споглядає й відчуває красу в стравах, надаючи їм риси 
фізичної досконалості. Імпульсом естетичного милування стає чуттєва тяга, хвилююча 
спонука. Він – подібно грецьким скульпторам – створює свої образи, наділяючи 
їх божественною красою й еротичністю: «єдина, оголена, сира – досконала»  
(це про сашимі. – Н. Ж.) [1, с. 64]; «різати сиру рибу – все одно, що ліпити з каменю»  
[1, с. 63]. Або такий ще вислів: «Я був Алі-Бабою. Моя печера зі скарбами була тут, 
у цьому досконалому ритмі, у дивовижній гармонії між стравами, які... у своїй 
неухильній ритуальній послідовності воістину наближалися до божественного 
(про смажене м’ясо. – Н. Ж.)» [1, с. 29]. 

Їжа, як і сексуальність, пов'язана з уявою. Можна стверджувати,  
що гастрономічна уява передує досвіду й частково заміщає його. Сам Гастроном 
підтверджує цю думку, зауважуючи, що «вся історія людства... вміщується в... 
трапези» [1, с. 30]. Цікава деталь – ця фраза, вкладена французькою письменницею 
у вуста головного героя, на мій погляд, не випадкова. Справа в тому, що сенс 
цитованого висловлювання є певною мірою інтерпретацією думки Карла Маркса 
щодо соціальної природи чуттєвого. Так, у праці «Німецька ідеологія» зауважено, 
що для життя потрібні, насамперед, їжа й питво, житло, одяг і створення засобів, 
необхідних для задоволення цих потреб [7, с. 26]. Водночас людина чуттєво 
усвідомлює середовище, в якому живе, і свій органічний зв’язок з іншими особами 
й речами, навіть з тими, які знаходяться поза її діями і поза її увагою, і це відчуття 
обумовлено суспільними зв’язками. Карл Маркс назвав це «чуттєвою діяльністю» 
[7, с. 44]. Розвиваючи цю думку український естетик Анатолій Канарський зазначив, 
що «з чуттєвим пов’язано виявлення певних цінностей існуючого,.. виявлення 
такого стану людини, який у відношенні не тільки самої людини, але й суспільства 
виступає як справді безпосереднє або по-людськи самоцільне. …Така цілісність 
залежить... від характеру соціального буття людини в цілому...» [5, с. 25]. 

Продовження ідеї «чуттєвої діяльності», що формує цінності, утілено  
й в романі «Ласощі». Так, у спогадах Гастронома, так би мовити, наочно спостерігаємо 
зміну гостроти чуттєвих вражень від тих чи інших продуктів і їх поєднань у стравах 
залежно від зміни його соціального статусу. 

Для Великого кулінара вживання їжі, смаколиків стає імпульсом, що породжує 
рух думки. Мета всього життя героя французької письменниці – пошук істини за 
посередництвом смакових відчуттів, і тому задоволення від страви рівнозначне для 
нього знанню сенсу життя, трансгресії. На смертному одрі Гастроном намагається 
згадати смак – «істину всього життя в першій і останній інстанції», якому 
«належить ключ від серця» [1, с. 13]. Після пригадування неймовірної кількості 
найвишуканіших страв, він, нарешті, згадав, що ж це за страва-істина. Цей 
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спогад викликає сльози, судомне зітхання, оскільки заради того, щоб знову 
його випробувати, він готовий віддати «усю свою славу». Це – смак еклерів із 
супермаркету, еклерів, які він стільки разів у своєму житті критикував і які зараз 
нагадали йому «гербарій відчуттів» (вираз Михайла Бахтіна. – Н. Ж.), втрачений 
смак дитинства, щастя, чуттєві спогади того часу, коли він ще був онуком, сином… 
І виявляється, що для того, щоб «доторкнутися до Бога», тобто «потаємної суті, 
де ми тільки й буваємо цілком самими собою в апофеозі справжнього бажання 
і незамутненого щастя» [1, с. 156], – достатньо знати, навіщо жити [1, с. 157]. 
Звучить до болі просто, але іноді для того, щоб прийти до цього запитання, уже не 
кажучи про відповідь на нього, потрібне ціле життя. 

Естетосфера гастики як проект сучасного мистецтва в романі Мюріель 
Барбері «Ласощі» поєднує в собі два шляхи: «життя мистецтва» та «мистецтво 
життя», при чому останній органічно вписується в художнє поле твору,  
де співіснують конкретно-чуттєве й тілесне. Михайло Бахтін називав таке поєднання 
«гротескним реалізмом», поширюючи його не тільки на художню творчість,  
а й на сферу практично-духовного освоєння життя. У контексті проблеми гастики 
як естетичного проекту сучасного мистецтва це поняття можна застосувати  
й на сферу практично-духовного освоєння повсякдення й відбиття його досвіду  
у творчості. Потреба в зміні відчуттів у повсякденні пояснюється чуттєвим засвоєнням 
дійсності, ставленням кожної конкретної людини до тієї дійсності, яку вона 
відчуває, і свідомим, а можливо, і позасвідомим прагненням ствердитися в ній. 
Людина сприймає світ і тілесно, і в конкретно-чуттєвій неповторності кожної миті 
буття, відчуваючи постійну його зміну й нові відтінки. Завдяки чуттєвому чиннику, 
стверджується все цінне й небайдуже для людини, а також встановлюється 
неповторний, мінливий взаємозв’язок з оточуючим середовищем, у процесі якого 
індивід постійно відображує себе в ньому, видозмінює його собою, робить свій 
внесок у його подальше безпосереднє існування, а середовище, зі свого боку, 
відображує себе в індивідові, формує його особистість, робить своєю невід'ємною 
складовою частиною. Відтак відбувається взаємне, обопільне освоєння конкретно-
чуттєвого змісту життя. Середовище творить своїх індивідів, індивіди творять 
своє середовище, свій осередок, а загалом – створюється єдиний, внутрішньо 
нескінченно різноманітний, але цілісний організм.
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THE AESTHETOSPHERE OF GASTICS  
IN MURIEL BARBERY’S NOVEL GOURMET RHAPSODY

Basing on the novel Gourmet Rhapsody by the famous French writer Muriel Barbery, the problem of 
the aesthetic sphere of gastic as a language of culture, as the perception of «taste of life» through taste 
sensations, as well as the aestheticization of food in contemporary art, are considered
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Розглянуто трансформацію естетичної складової культуротворчих мистецьких практик 
в Україні. Крізь призму контекстуальних проявів сучасних мистецьких акцій (конкурсів, 
фестивалів тощо), ініційованих мистецькими навчальними закладами й зацікавленими 
державними органами, актуалізовано питання інтелектуального змісту нового звуко-
видовищного простору з ретроспективним оглядом традицій у діалозі культур

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: культура споживання, трансформація естетичних реалій, мистецькі навчальні 
заклади, мистецькі традиції, сучасна культура

Е
стетичні уподобання сучасних мистецьких форумів (обмежимося 
оглядом музичних акцій) за логікою емпіричного досвіду можливо 
відшукати в мистецьких традиціях українців, що закладалися в народній 

пісні, релігійних дійствах, творчості народних професійних співців (кобзарів, лірників, 
бандуристів тощо), подвижницьких буднях доместиків, майстрів міських мистецьких 
цехів, що формували духовну складову культури споживання населення. Саме цей 
актуальний у сьогоденні термін – «культура споживання» – вжито в цьому тексті.

В історичній ретроспекції все коло означених вище культуротворчих 
практик сприяло професіоналізації мистецької діяльності, формуванню мистецької 
еліти, представленої конкретними іменами й непересічними персоналіями, які  
й презентували «культуру споживання» мистецьких вартостей з домінантою  
на інтелектуальній складовій.

Осередками «споживання» культурного продукту в міжпоколінному 
діалозі культур зразків високого мистецтва стали освітні заклади, в яких вивчення 
світових досягнень мистецтва ставало іманентно буденною практикою, а публічна 
демонстрація мистецької довершеності – частиною навчального процесу. 

Осередками мистецької освіти, що вплинули на духовну культуру українців  
у другій половині ХVІІІ століття, були спеціальні школи, що існували в системі освіти 
Запорізької Січі. Там готували співаків і музикантів, деякі з цих шкіл мали назву «шкіл 
вокальної музики й церковного співу». Хоча навчально-виховна діяльність музичних 
цехів козацької доби не може бути персоніфікована, зазначу, що впродовж ХVІІ–ХVІІІ 
століть у Бучачі, Чорткові, Підгайцях, що в Тернопільщині, існували музичні цехи, які 
залишили по собі осередки народного виконавського інструменталізму [6, с. 306].
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Київ був осередком, який, переймаючи здобутки західної культури й чужі 
впливи, зумів перетворити їх і втілити у своєрідній формі у власну культуру. 
Київ познайомив Україну з творами Палестрини, Баха, Скарлатті тощо. Україна 
першою серед східнослов’янських країн перейняла до церковної музики форму 
так званих «концертів». Але зуміла засвоїти їх на своєму ґрунті й зукраїнізувати 
(Бортнянський, Березовський, Ведель). Як вважає відомий український музичний діяч 
і композитор Василь Барвінський, «Бортнянський як найкращий найвищий вицвіт 
української музичної культури й її традиції завжди залишиться покажчиком тої 
високорозвиненої потенції українського духу, що в добі поневолення українського 
народу духовно панував над своїми гнобителями» [1].

З прагматичних міркувань московських царів уряд ще у XVIII столітті 
використовував музичні здібності українців, закладаючи для своїх потреб музичні 
школи (у Глухові, Кременчуці). Ці навчальні заклади, плекаючи кадри музикантів-
виконавців, закладали традиції професійного (державного) ставлення до проблеми 
духовного виховання, створили й передумови для організації підготовки професійних 
мистецьких кадрів, що забезпечили міжпоколінну трансляцію набутого досвіду  
й формування нового культурного простору. Згодом у великих культурних центрах 
(Львів, Київ, Харків) і сучасних маргіналіях (Глухів, Острог) у ХІХ столітті соціальні 
виклики спровокували появу ентузіастів-прагматиків, що долучилися до створення 
на професійній основі осередків мистецької освіти [4].

1799 року в Києво-Могилянській академії було відкрито клас ірмолойного 
співу, де вивчали правила нотного співу й богослужбовий спів, введено вправи 
з нотного письма. На початку ХІХ століття було відкрито класи інструментальної 
музики, які проіснували до 1819 року. 

З 1773 року при Харківському казенному училищі функціонували класи 
вокальної та інструментальної музики, випускників яких, як і кілька десятиліть  
до того випускників Глухівської школи, відправляли до Придворної капели  
в Петербурзі. 

Зосередженим на вивченні й виконанні довершених художніх музичних 
творів став навчальний процес у музичних класах відкритого 1834 року Київського 
університету. Молодь мала можливість отримати певні навички не тільки хорового 
виконавства, а й гри на музичних інструментах. Поширенню мистецького (музичного) 
виховання сприяла й діяльність першого ректора Київського університету Михайла 
Максимовича – знавця й збирача українських народних пісень.

Знаковим осередком естетичного виховання, завдяки діяльності Василя 
Каразіна, був і Харківський університет, заснований 1805 року. Як і Києво-
Могилянська академія, не ставлячи перед собою завдання підготовки професійних 
мистців, університет у своїх музичних класах і класах малювання давав таку 
підготовку, яка дозволяла створити в навчальному закладі симфонічний оркестр  
з його вихованців [3, с. 251-260; 7, с. 150].

Одним зі спеціалізованих й орієнтованих на професійне мистецтво навчальних 
закладів в Україні стала музична школа при Київському магістратському оркестрі, 
яка існувала впродовж 1768–1852 років, що здійснювала підготовку музикантів 
– інструментальних виконавців духової музики, симфонічних творів і світської 
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музики. Школа стала тим першим спеціалізованим музичним навчальним закладом 
в Україні, де в навчанні застосовували спеціальні навчальні програми, що давало 
можливість залучати учнів до концертного виконання й розповсюдження духовної 
й світської музики. 

З відкриттям у Києві в середині ХІХ століття відділення Російського 
імператорського музичного товариства, завданням якого була пропаганда 
класичного мистецтва, в Україні розпочалася філармонійна діяльність. 

Культурними викликами в Україні було створено мережу мистецьких 
навчальних закладів, зорієнтованих на європейські зразки культурної спадщини, 
яка успадкувала й українські традиції. Ними стали розташовані в регіональних 
культурних центрах Київське, Харківське, Херсонське, Полтавське, Одеське музичні, 
Одеське, Київське, Харківське художні та інші училища, які в подальшому ставали 
базою для пропаганди зразків загальнолюдських духовних цінностей, виховання 
мистецької еліти, орієнтованої на імперські інтереси (українське мистецтво 
залишалося в маргиналі).

Ідеологічну константу Російської імперії, спрямовану на денаціоналізацію 
захоплених територій, успадкувала радянська влада, яка широко використовувала 
здатність мистецтва формувати через «культуру споживання» свідомість людини. 
Зміст навчальних і концертних програм, у тому числі й мистецьких навчальних 
закладів, демонструють нові ідеологічно скоординовані естетичні уподобання, 
«національні за формою».

Нині культурні центри продукують традиційні нові естетичні уподобання, 
а з тим і «культуру споживання», адекватну новим соціальним стандартам, 
викликаним глобалізаційними процесами в українському суспільстві. 

Сучасна масова культура як духовне явище часу, як актуальна модель часу 
відображає комплекс гуманітарних проблем. Управлінська складова культури, 
що впливає на естетичну складову культурних процесів, змінила свій вигляд  
і отримала комерційне забарвлення. Останнє на практиці спостерігається під час 
аналізу процесів розвитку суспільства, країни, в якому спостерігається дискурс 
виникнення й упорядкування нових комунікативних просторів. Це – одна з проблем, 
яка актуалізується внаслідок глобалізаційних процесів, коли стрімке розширення 
простору культури й утворення множинних культурних форм породжують нову 
комунікативну ситуацію, в якій мистецькі акції навчальних закладів, що іманентно 
зорієнтовані на зразки світової класики в композиторській і виконавській творчості, 
посідають важливе місце, але зазнають суттєвих впливів масової культури. 

Нині не тільки державні інституції регулюють культурний простір, культурно-
освітню сферу діяльності людини. РR-діяльність, реклама, менеджмент, маркетинг, 
брендинг стають тими управлінськими трансформерами, які допомагають змінити 
у свідомості образ світу і, зокрема, його мистецької складової в контексті його 
презентативних, комунікативних й організаційних можливостей [2].

Культурний простір заповнюється акціями інституалізованих мистецьких 
проектів і відзначається розширенням мистецьких ініціатив різновекторних 
фігурантів культуротворчості. 
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Палітра українського культурно-масового простору за участю дітей і молоді 
презентується українськими сайтами, присвяченими фестивальному життю України: 
Афіша фестивалів України; «Країна фестивалів»; Фестивалі України (анонси, 
програми, вартість); Міжнародний благодійний фестиваль талантів «Дивосвіт»; 
сайт, присвячений фестивальному життю Закарпаття; Міжнародний джазовий 
фестиваль «Art jazz cooperation» (Рівне–Луцьк); «Garden Fest»; Творчий фестиваль 
«Touch Fest» (Київ); «Мій дім Україна» – інформаційний сайт про дозвілля, розваги й 
відпочинок в Україні; «Блог о киевских фестивалях»; «Art Green Fest» і багато інших. 

Сайт Міністерства культури України упорядковує сотні фестивалів, 
конкурсів, концертних програм тощо. Вони, як правило, диверсифікують масову 
культуротворчість (десятки заходів) у широкому спектрі номінацій: музика, 
кінематограф, культура, спорт, кулінарія та інші з однозначним акцентом на 
різновекторності й комерційності (російськомовний сайт «Список фестивалей 
Украины», з яким можна ознайомитися у Вікіпедії). Зазвичай, це разові акції, 
розраховані на одномоментний популістський ефект. 

Їхні програми презентують концертно-виконавські акції у вигляді конкурсів 
– змагання (агон, коріння якого знаходимо в культурних практиках Давньої 
Греції), як смислоутворюючу складову. До змагання запрошують учасників різних 
вікових категорій. Наприклад, Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Україна моя 
любов» у Львові передбачає: «Возрастные группы участников: подготовительная 
группа до 8 лет; группа юниоры 9-11 лет; младшая группа 12-14 лет; средняя 
группа 15-17 лет; старшая группа 18-24 года; профессионалы (без возрастных 
ограничений)» [5], навіть з дистанційною участю. Номінації передбачають змагання 
у вокальному (народні пісні, романси, авторська пісня, фольклор, джаз, R&B та ін.)  
і хореографічному мистецтві (естрадний танок, побутові й сюжетні танці, спортивно-
бальні танці та ін.), у жанрі оригінального (театри мод, читці, естрадні мініатюри, 
акробатика та ін.) й інструментального мистецтва (поліфонічні твори, етюди, п’єси 
та ін.), і в галузі декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка й текстиль, вироби  
з глини, заліза, дерева й лози). 

Особливістю таких акцій часто є відсутність вікових обмежень для конкурсантів. 
Більшість музичних конкурсів, у тому числі й в Україні, проводять або для дітей, 
або для молодих музикантів. Так в Інтернаціональному українському музичному 
конкурсі можуть брати участь навіть зрілі виконавці, у більшості з яких раніше 
не було можливості взяти участь в якому-небудь музичному змаганні внаслідок 
того, що конкурсів такого рівня обмаль та й можливість попасти на них практично 
дорівнює нулю. «I.C.M.U.» таку можливість надає всім бажаючим! 

Залишаючи для подальших досліджень аксіологічний аспект цих акцій, 
зазначу, що така різновекторність культурних проявів є ознакою сучасних 
глобалізаційних процесів з ознаками «фестивалізації» культурних проектів.

Водночас, здійснюючи праксеологічний огляд тих процесів, які відбуваються 
в українському освітньому культурно-мистецькому просторі сьогодення, відзначу 
самоорганізаційну активність мистецьких навчальних закладів щодо проявів 
культуротворчості й здійснення завершених комерційних проектів.
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Як альтернатива посередності в культурі простежується активність  
у культуротворчому процесі осередків класичного мистецтва – мистецьких дитячих 
шкіл і вищих навчальних закладів. Ці заклади створюють свій культурний простір 
споживання культурного продукту, що виступає як потенціал збалансованої 
позитивної енергії. Їх діяльність виступає як фактор гармонізації проектної діяльності 
творчого навчального закладу й ринковим регулятором. 

Зазначена модель опосередкованого управління є прикладом перетворення 
діяльності з навчально-організаційної на практично-менеджерську, яка 
опосередковано диверсифікується в культуротворчі практики сьогодення. Керівник 
навчального закладу має не лише знати й розуміти реальні проблеми культурно-
мистецької галузі в межах конкретного топосу (міста, регіону, країни тощо), але 
й прораховувати стратегії, виходячи з ідеального становища «ідеальної моделі» 
культурно-освітнього продукту, та створювати брендовий культурний продукт, що 
відіграє роль носія прогностичної перспективи формування творчо-інтелектуальної 
еліти.

Прикладом позитивної присутності зазначеної моделі своєрідної 
субкультури в культурному просторі України, гармонізації управлінських  
і самоорганізаційних процесів можуть слугувати мистецькі події, започатковані 
як вищими, так і початковими мистецькими навчальними закладами – мистецькі 
акції Дніпропетровської (Дніпровської) консерваторії, Донецької, Одеської, 
Київської, Львівської музичних академій, Харківського університету мистецтв, 
Київського інституту музики імені Рейнгольда Глієра. Вони демонструють сталу 
опору на фундаментальні традиції в професійному мистецтві. Усі вони мають 
ознаки спадковості в просторі духовної комунікації, трактування понять культурної 
традиційності та естетичних цінностей.

Дії мистецьких дитячих шкіл як осередків прагнення до довершеності  
у формуванні художніх естетичних смаків, творчої свідомості є знаковим прикладом 
успішного просування зазначеного модусу мистецької субкультури в суспільстві й 
може бути визначеним як альтернатива масової культури, що зосереджується на 
розважальності й тиражуванні міщанства.

Гармонізуючи управлінські стратегії центральних органів влади й процеси 
самоорганізації окремих регіонів, вони демонструють успішну консолідацію зусиль 
– менеджерські та PR-технології – у створенні позитивного естетично виваженого 
іміджу власних територій.

Діяльність мистецьких навчальних закладів, що стали осередком для 
формування сучасного естетичного ландшафту України, формує культурний 
імідж власних територій, стає сучасним і перспективним напрямом наукових 
досліджень, оскільки вона виступає як соціогуманітарна технологія, за допомогою 
якої відбувається взаємодія між такими феноменами, як «територіальна 
ідентичність», «територіальна громада», «територіальний інтерес»,  
і вводить нас в економічну площину розгляду теми. За Саймоном Анхольтом 
[9], встановлення зв’язку між формуванням бренду території й розкриттям його 
ідентичності і є однією з актуальних стратегій управління – створення бренд-іміджу 
країни, у тому числі й через арт-управління. Сучасні модуси культури дозволяють 
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включити в глобальний культуротворчий простір маловідомі й «незначні» (з позиції 
традиційного оцінювання) мистецькі події-феномени, які до цього часу не входили 
в культурну «ойкумену». Відповідно мистецькі практики навчальних закладів, 
створюючи фундаментальні осередки культурної творчості як форми побудови 
ціннісної культурної локації напрацьовують механізми актуалізації українських 
традицій. 

Отже, культурно-мистецькі практики мистецьких навчальних закладів 
як осередків нових проявів модусів культури, як одна з важливих локацій 
культурного капіталу набирає потужних обертів у суспільно-економічних 
процесах і перетворюється на культуротворчу силу. Формуються й нові форми 
впливу (опосередкованого управління), які мають корелювати, з одного боку, 
з концептуально зафіксованими цінностями культури (діалогізм, глобалізм, 
демократизм, універсалізм тощо), а з іншого – з інструментально-технологічними 
рішеннями на локально-регіональному рівні, які орієнтовані на практичний результат 
– формування естетично налаштованого свідомого споживача культурних цінностей. 

Очевидна взаємозумовленість і нерозривний зв’язок усіх цих модусів 
гармонізує управління культурно-освітніми процесами (глобального, регіонального 
та локального), спонукає на дослідження щодо методологічного поєднання ідей 
фундаментального культурологічного горизонту з точними управлінськими 
стратегіями. Трансформаційні процеси, які відбуваються в сучасних культурно-
мистецьких практиках, впливають на сутність мистецтва, що, у свою чергу, 
вимагає вираховувати ці трансформаційні чинники, які в контексті такого дискурсу 
розуміються як кардинальні зміни сутності системи української культури. 
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AESTHETIC COLLISIONS AND EXPERIENCE OF TRADITIONALISM  
IN CONTEMPORARY UKRAINIAN CULTURAL REALITIES

The transformation of the aesthetic component of cultural art practices in Ukraine has been 
considered. Through the prism of contextual manifestations of contemporary artistic actions 
(competitions, festivals, etc.) initiated by art educational institutions and interested state bodies,  
the issue of intellectual content of a new sound and entertainment space with a retrospective review  
of traditions in dialogue is actualized now
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Представлено теоретичний розгляд та інтерпретативні уточнення змісту понять, які 
відображують сутнісні ознаки соціокультурних явищ комунікативного простору в аспекті 
виявлення значення форм естетизації конвенціональних засад інтерактивних практик  
у процесах забезпечення ефективності гуманістичних інтегративних стратегій у полікультурних 
суспільствах. Досліджено тенденцію естетизації суспільних відносин, яка позитивно сприяє 
розвитку соціальних конвенцій, спрямованих на розвиток конвенціональних засад політики 
мультикультуралізму, діалогових комунікацій у процесах популяризації й підтримки політики 
культурної єдності в сучасному світі

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: полікультурність, конвенціональність, мультикультуралізм, інтегративні 
практики, комунікація, інтеракція, діалог, естетизація

С
учасний світ демонструє швидке зростання різнопланових проявів 
багатоманіття емпіричних у просторі соціальної життєдіяльності 
соціальних комунікацій. Звісно, нині важко заперечувати поширення 

глобалізаційних процесів, які, як відомо, певним чином уніфікують і стандартизують 
найбільш значущі механізми інституціональної організації та практик ініціативної 
активності в економічних, політичних і культурних сферах суспільного життя. Але 
також не можна не визнати, що в умовах саме глобальної інтеграції сучасних 
суспільств, поглиблення взаємодії між соціальними й культурними системами 
визначальною характеристикою глобального суспільного розвитку виступає 
культурне розмаїття і, вочевидь, значущість цього фактору в подальшому 
лише зростатиме. Стрімке поширення й зростання міжкультурних комунікацій, 
суперечливий за наслідками вплив цих процесів на суспільне життя актуалізують 
для науковців, політиків, спільноти проблеми збереження культурних досягнень 
окремих суспільств і підтримки культурного розмаїття без залучення поширених 
конфліктологічних наукових підходів і методик емпіричних досліджень.

Твердження про комунікативну сутність соціального світу є аксіомою сучасного 
суспільствознавства й не потребує складних доказів і пояснень. Проте і нових 
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пояснень, і поглиблених наукових досліджень потребує проблематика еволюції, 
«ефективності», змісту й «кінцевої мети» постійної модернізації різноманітних 
старих (традиційних) і сучасних (посттрадиційних) форм комунікації й спілкування 
в полікультурних суспільствах – тобто проблематика соціальних, психологічних і, 
навіть, фізіологічних наслідків цієї «модернізації».

Увага науковців до досліджень конвенціональних умов і природи 
комунікативності, інтерактивності, мультикультурності не є випадковою, оскільки 
є потреба в науковому обґрунтуванні прагматичного ефекту політики інтеграції в 
полікультурних суспільствах. Саме тому постійної уваги науковців також потребує 
виявлення додаткових культурних стимулів активізації таких процесів. До таких 
важливих чинників, на мій погляд, варто віднести феномен естетизації суспільних, 
групових, міжособистісних взаємин з метою посилення конвенціональних засад 
інтеграційних процесів.

Таким чином, метою цього дослідження є теоретичний розгляд та 
інтерпретативні уточнення змісту понять, які відображують сутнісні ознаки 
соціокультурних явищ комунікативного простору в аспекті виявлення значення форм 
естетизації конвенціональних засад інтерактивних практик у процесах забезпечення 
ефективності гуманістичних інтегративних стратегій у полікультурних суспільствах. 

Розглядаючи проблемні аспекти запропонованої тематики, насамперед, 
варто зазначити, що наприкінці ХХ століття відбулися кардинальні структурні зміни 
в житті планетарного людства загалом, проте особливо помітними зрушеннями 
стали процеси модернізації культурного простору розвинутих суспільств, у яких 
глобальні технологічні й соціокультурні трансформації створюють якісно нові 
форми соціальних взаємодій як комунікативних інтеракцій між індивідуальними й 
колективними суб’єктами суспільного життя. До того ж прискорення цих процесів 
зумовило появу й розповсюдження нових, іноді дивних, навіть екзотичних видів 
групових, інституціональних, міжособистісних відносин. 

На початку ХХІ століття визначальну роль у поширенні інтерактивного 
спілкування почали відігравати нові медійні системи, які змінюють майже всі 
функціональні параметри комунікативного простору, суттєво посилюють інтеграцію 
різних способів індивідуалізованої й соціальної комунікації в інтерактивні 
інформаційні мережі. Саме в них формуються явища утвердження глобальної 
мови, глобального тексту або контексту, «писемного діалогу», коли в культурному 
просторі з’являється цілком реальний прецедент об’єднання в одній системі 
інформаційних повідомлень писемних, усних і аудіовізуальних засобів комунікації, 
коли комунікація, або спілкування здійснюється за допомогою писемної мови 
(графіки), розмови (звук, інтонації, жести) і картинки (пейзаж або інтер’єр) навколо 
акторів.

Враховуючи особливості «модернізації», постійного оновлення 
індивідуальних, групових і, загалом, соціальних взаємодій не можна не звернути 
увагу на проблему естетизації комунікативних, тобто інтерактивних, практик 
як чинник покращення умов діалогізму – фундаментального комунікативного 
феномена, який у нових умовах медійного, або мережевого спілкування демонструє 
величезний інтегративний потенціал. 
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Сучасні трансформаційні процеси є онтологічною підставою дослідження 
чинників розвитку суспільних систем. Для багатьох сучасних держав загалом  
і для українського суспільства зокрема, безперечно, актуальним є дослідження 
інтеграційних практик, різних, соціально значущих форм солідаризації, прийомів 
подолання міжгрупових конфліктів, соціальної напруженості, агресії, конфліктів. 
Потреби прогнозування, передбачення наслідків розвитку подібних взаємодій 
потребують адекватного знання, тобто вироблення нових концептуальних 
схем розуміння латентних і наявних процесів у системі суспільних інтеракцій  
у полікультурних суспільствах. Додатковим культурним стимулом активізації дії ідей, 
стратегій і політики інтеграції, солідарності, толерантності й мультикультуралізму  
в культурному просторі сучасних суспільств виступає духовна, художньо-мистецька 
культура як визначальний чинник естетизації культурного й соціального простору.

Видатний філософ мистецтва ХХ століття Антоніо Банфі звернув увагу на 
кілька факторів розуміння глобального смислу культури в аспекті естетизації. Він 
обґрунтував ідеї розмаїття об’єктів естетизації, починаючи від антиномічного 
відношення між людиною й світом, коли поле духовного життя або культури 
визначається не тільки змістом або ідеальною цінністю, а процесом, який 
характеризує внутрішню напругу певного культурного світогляду, динамізм зв’язку 
різних смислів, які відображують саму реальність культурного життя. Вчений вважає, 
що відсутність ідеальної моделі єдності, рівноваги культури зумовлено історичним 
становленням, оскільки самі духовні форми історично індивідуалізуються, залежно 
від розвитку соціальної структури й цивілізації. Саме тому філософія культури 
виявляє динамічну структуру реального, тобто саме естетичне ставлення людини до 
різних духовних форм і різновидів історичного й культурного досвіду, які постійно 
відроджуються, які виникають і зникають в історичному процесі [1, с. 36-49]. Антоніо 
Банфі цілком справедливо довів, що естетичне є суттю духовних форм культури, воно 
пронизує всі підсистеми духовного життя, охоплюючи ідеї, речі, знання, взаємини, 
розмови, форми й норми поведінки. За межами людського сприйняття й людської 
присутності естетичне зникає, проте саме в колі взаємовідносин, інтеракцій, зв’язків  
і взаємодій майже всі прояви людського є специфічним онтологічним відображенням 
первісної естетизації, а об’єктом естетичного відношення може виступати будь-
яка, у тому числі саме соціальна реальність, коли вона сприймається як втілення 
духовності, як створена людиною, людством нова, специфічним чином зібрана  
й упорядкована реальність, яка відповідає критеріям порядку й краси. 

У цьому випадку достатньо очевидним є відповідність критеріям естетичності 
різних наукових утворень, тому що будь-яка спроба сконструювати певну «будову» 
понять, інших концептуальних або інтерпретативних схем потребує врахування 
фактору смислової рівноваги, упорядкування елементів розумового простору 
в певну, відносно цілісну композицію, яка безумовно потребує естетизованого 
бачення й відповідного ставлення до художнього сприйняття «ваги», «обсягів», 
«точності» використаних понять, композиційної чіткості їх смислів. Не випадково 
багато вчених-теоретиків вважають ознакою істини теорії її «красу». У цьому 
контексті й поняття «концептуальна схема» має естетичний смисл, тому що як 
набір, комплекс понять вона має певний композиційно впорядкований малюнок, 
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або картину, яка відображує рівновагу частин, пропорції й смислову перспективу й, 
звичайно, відповідні ідентифікаційні ознаки. 

У контексті дослідження прагматичної ефективності новітніх інтеграційних 
практик ідентифікаційною ознакою суджень про суспільні інтеракції є поєднання, 
по-перше, аналітичного та, по-друге, технологічного рівнів осмислення й визначень. 
Але в межах попередніх порівняльних визначень вимальовується досить проста, 
хоча й не безпідставна схема щодо рівнозначних ключових понять. До них, вочевидь, 
відносяться поняття «соціальна взаємодія», «соціальна довіра», «солідарність», 
«злагода», «консенсус», «конвенція», «домовленість» тощо. Спираючись на 
цю схему, в аналітичному підході пропонується антиномічна категоріальна 
«будова»: «злагода–антагонізм», «насилля–ненасилля», «конфронтація–довіра», 
«солідарність–конфлікт», «толерантність–нетерпимість» тощо. На відміну від 
аналітичного, технологічний підхід базується на дедуктивній стратегії конкретизації 
та інтерпретації змісту понять – від загального до конкретного, наприклад, 
«нормативна регуляція – правова регуляція», «соціальний консенсус – соціальна 
конвенція – конвенціональна практика». Серед виділених категоріальних блоків 
у дослідженні конвенціональної природи суспільних інтеракцій система таких 
понять, як «полікультурність», «мультикультуралізм», «діалогізм», «конвенція»  
й «толерантність» має і певний естетичний вимір, оскільки змістовні 
характеристики цих понять специфічним чином відображують глобальний 
універсалізм мистецьких практик як конструктивного елемента онтологічної основи 
глобальної соціокультурної єдності людства. 

У сучасному комунікативному просторі майже всіх суспільних систем базовою 
ознакою виступає феномен полікультурності. Це явище в науковій літературі 
останніх років розглядається в різних аспектах, але базове визначення може бути 
представлено таким чином: «полікультурність» – поняття, яким позначається 
здатність певної суспільної системи забезпечити співіснування різних за своїм 
статусом соціальних груп і спільнот, які розрізняються за ознаками мови, віри, 
традицій, культів, історії, архетипів, епосів, цінностей, ставленням до досягнень  
і поразок, міфів та ідеологем. Різниця між такими спільнотами може бути 
великою, значною і незначною. У зв’язку з цим фактором, завжди варто розуміти  
й враховувати розмаїття умов, причин, засобів, завдяки яким можливо забезпечити 
співіснування соціальних груп, верств, кланів, конфесій на території конкретного 
державного утворення.

Спроба надати наукову дефініцію полікультурного суспільства, яка передбачає 
врахування наявності різноманітних культурних об’єднань, натикається на 
факт суперечливого співіснування таких спільнот у межах конкретної держави,  
а саме – національної держави [6]. Незважаючи на наступ глобалізованих практик, 
держави мають кордони й не тільки територіальні, але й ментальні, культурні. 
У кращому випадку культурна політика держави націлена на встановлення більш-
менш комфортних умов для розвитку культури всіх або майже всіх об’єднань, 
культурні «досягнення» (традиційні або модернізовані) яких у своїй сукупності 
конкретизуються в понятті «національний культурний простір». Український 
культуролог Олександр Гриценко запропонував аналізувати національний 
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культурний простір як систему, складовими елементами якої є: творці культурно-
мистецьких цінностей, виробники культурно-мистецьких товарів і послуг, канали 
й мережі культурної комунікації, споживачі культурного продукту та інституції 
регулювання культурних практик [2, с. 18].

Виявлення цих «елементів» національного культурного простору дозволяє 
вченому критикувати представлення про «повну» або «неповну» культуру  
в межах конкретної держави відносно культур інших держав-націй і глобальної 
культури сучасного людства. Саме тому поняття є концептуально важливим 
для розуміння суті суперечок щодо співвідношення понять «полікультурність»  
і «мультикультуралізм», які в наукових колах, особливо в колах сучасних політиків, 
доволі часто ототожнюються, хоча в цих поняттях відображуються різні реалії 
сучасного суспільного життя. 

На мій погляд, з метою виділення більш «тонкого» смислу в розумінні 
мультикультуралізму заслуговує на увагу аналітичний висновок, зроблений українською 
дослідницею Ганною Чміль. Вона пропонує стратегію розмежування понять 
«мультикультуралізм», «мультикультурність» і «мультикультурація». У своїй 
праці дослідниця стверджує, що поняття «мультикультуралізм» використовується 
для характеристики політичних практик і ідеологій, які їх обслуговують і мають 
на меті збереження різноманітності; «мультикультурність» – для реверсивного 
результату дій таких практик, тобто для суспільств, у яких під впливом 
ідеології мультикультуралізму виникли стигматизовані рольові ідентичності,  
в той час як «мультикультурація» – для характеристики плюральної реальності 
постсучасного світу, що не потребує жодних метапрескрипцій, навіть таких, 
що утверджують множинність і розрізнення. Мультикультурація означає 
постійний рух, зміну, відкритість, які не потребують захисту, бо якщо цей захист 
стосуватиметься рухомості, множинності, то вони стануть атрибутом, 
який визначить межі самототожності цієї рухомості, що в підсумку призведе  
до стагнації, замкнутості, а згодом і уніфікації» [4, с. 205-206]. 

Практика мультикультуралізму у світі нині є об’єктом гострої критики, але 
слід розуміти, що в умовах глобалізації етноси, нації, релігії втрачають кордони  
й поліетнічність, полірелігійність, полікультурність стають нормою в планетарному 
просторі. Мультикультуралізму немає альтернатив. Проте суспільства шукають 
межі й обсяги сполучень «різного» з урахуванням наслідків. Новітні інтерпретації,  
на відміну від ліберальної, пропонують модель «прагматичного» 
мультикультуралізму. Її складовими повинні стати соціальні технології, які зорієнтовані 
на правову регуляцію й конвенціоналізацію в суто правовому, технологізованому 
режимі, але технологізація завжди виступає як процес специфічного впорядкування, 
раціонального осмислення значення певної «будови» елементів, у цьому випадку 
подій, умов, наслідків, ефектів і впливів на майбутні стани, на майбутній суспільний 
порядок. У цьому смислі технологічні облаштування соціальних конструктів також 
мають естетизовані підструктури, які допомогають популяризації ідей можливості 
співжиття різним культурним спільнотам і особам.

Однак більш очевидними є естетичні форми в діалогічних взаємодіях. Дійсно, 
у системі людських комунікацій значну роль відіграє мовне спілкування, найбільш 
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важливим видом якого є діалог. Діалогічна комунікація здійснюється як на побутово-
повсякденному рівні, так і на рівні організованих, інституційно закріплених форм. 
Передумовою здійснення діалогу виступає наявність двох або більше суб’єктів, які 
вступають у мовне спілкування з будь-якого приводу. Онтологія світу діалогу показує 
його різні сторони, властивості, види, але сутнісною ознакою діалогічної взаємодії 
є ненасильницька орієнтація його учасників, які за допомогою мови, розмови, 
діалогу встановлюють стосунки переважної мирності, договорів, переговорів, 
погоджуючись на обговорення, договори, конвенції. 

У теоретичному аспекті безсумнівний інтерес становлять дослідження проблем 
інтелектуального й чуттєвого зв’язку учасників діалогу, масштаб компетентності й 
професіоналізму, проблем формального спілкування й спілкування «живого», 
безпосередньо-емоційного, проблем розбіжностей інтелектуальних позицій, 
ідеологічних або меркантильних інтересів учасників діалогу, особливих форм 
проведення діалогу, його характеристик, у тому числі – психологічні особливості 
й здібності. Модернізація існуючих форм діалогічного спілкування тісно пов’язана 
з індивідуалізацією, на що вказує Норберт Еліас у своїй фундаментальній праці 
«Суспільство індивідів» [8].

Діалог як форма спілкування, як тип мовної взаємодії є буттям соціального, 
культурного, комунікативного світу й на побутовому рівні демонструє великі 
можливості єднання людей. Але на іншому рівні він набуває особливі інституційно 
закріплені форми. Це – процеси перемовин, договорів, соціальних погоджень. 
Перемовини як уже інституційно визначений процес мають специфіку. Передусім, 
слід вказати, що будь-які перемовини – це діалог сторін, тому в самому акті 
зустрічі для перемовин уже міститься бажання обговорювати конкретне питання 
й будь-яким засобом вирішити його. Суб’єкти перемовин – це не просто люди. 
Це – «сторони». У будь-яких перемовинах «сторона» завжди більше, ніж група 
людей, оскільки вона презентує й відстоює інтереси універсальної спільноти на базі 
колективних, елітарних, групових тощо інтересів щодо користі, виграшу, зиску. Тому 
це накладає на представників «сторін» доволі специфічні регламентовані обов’язки 
й відповідальність.

У дослідженнях (філософських, соціологічних, психологічних) учені виділяють 
такі специфічні характеристики формалізованого офіційного діалогу: це – строга 
визначеність теми, регламент процесу перемовин, загальна комунікативна мета, 
попередні підготовка й збір інформації, планування власної стратегії, розробка 
пакета пропозицій. Це – класичний набір вимог і ознак офіційних, формалізованих 
перемовин. Саме він виступає комплексом тверджень, які в подальшому становлять 
тексти конвенцій. 

У контексті поставленого завдання варто зазначити, що діалогічні комунікації, 
безперечно, мають додатковий позитивний результат, коли використовується 
ефект естетизації. Це – не тільки художнє оформлення залів засідань, це, загалом, 
певна «священодія» в спеціальному приміщенні, коли використовуються ритуали 
обов’язкового одягу (дресс-коду), привітань, звернень, представлень; це – правила 
поведінки з елементами декоративності, з поклонами й мовними прикрасами.  
Ці, безумовно, естетизовані комунікації – важлива, але незначна частина діалогового 
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спілкування. У буденному житті, у просторі повсякденних міжособистісних контактів 
діалогова взаємодія майже не регламентована, вона спонтанна, вільна, але 
все ж таки також має власні «кодекси» використання привітань, неформальних 
звернень, різних контекстових речових (мовних) речень; інтонаційні акценти в таких 
«розмовах» надають цьому спілкуванню важливіші функції близькості співучасників 
діалогу. Навіть використання легкої «лайки», або так званої «неформальної 
лексики» в таких діалогах виконує функцію ідентифікації представників певної 
соціальної групи, з певними культурними або «без»-культурними ознаками. Звісно, 
не тільки повсякденні, а саме офіційні діалогові зустрічі, так звані «протокольні» 
прийоми також не завжди цілком джентельменські й в умовах суперечок або 
навіть ворожнечі виникають різні ускладнення, але «бити горщики» в просторі 
естетизованого, художньо-мистецького середовища все ж таки майже неможливо. 
Конвенційна, «договірна» основа комунікативної культури потребує художнього, 
мистецького, загалом, естетизованого ставлення до людей, розмовників, спільноти, 
обслуги, медійників, журналістів тощо.

У цьому випадку варто пояснити, що реальне існування «діалогізму» 
здійснюється завжди відповідно з певними впорядкованими й культурно 
затвердженими «правилами» й завжди будується на підставі певної погодженості, 
яка, природно, може бути оформленою або неоформленою, завжди відбувається 
на підставі специфічного «договору», тобто у вигляді конвенції. 

У тематиці соціальної конвенціональності є доволі складні для теоретичного 
розгляду питання. Це питання сутності, рівнів, інститутів конвенціональності. 
Варто зазначити, що стабільно відтворюваний соціальний порядок сучасних 
полікультурних суспільств завжди є простором погоджень. У розробці технологій 
соціальної інтеграції впровадження конвенціональних практик здійснюється 
спочатку ментально (символічно), а в подальшому набуває інституційних форм, тобто 
конвенційність має ментальний та інституційний рівні [4]. Намагання домовлятися 
про взаємні інтереси сторін на інституційному рівні формалізуються у вигляді певних 
текстів, документів, а вони повинні пройти процедуру легітимації, яка відбувається 
також на рівні соціальної, громадської або групової підтримки. Основними видами 
конвенційних документів є декларації й контракти, які розрізнюються розміром 
обов’язковості й рівнем примусовості. До речі, їх розрізняють ще й за рівнем та якістю 
художнього оформлення. Це завжди тексти, книги або брошюри, які спеціальним 
чином зшивають. Вони мають різні обкладинки, печатки, шрифти, малюнки, 
форзаци. Фінальна частина договору супроводжується обміном договірними 
текстами, рукостисканнями, аплодуваннями тощо.

Сучасна інтеграційна практика досягнення домовленостей і погоджень нині 
стала доволі складною й забезпечується діяльністю як окремих фахівців-експертів, 
так і спеціалізованих наукових професійних груп. Однак слід враховувати, що сам 
зміст концепту конвенціональності є відображенням не лише політико-правових 
засад соціальної інтеграції, й комплексу специфічних соціально-групових погоджень 
естетичного, релігійного, етнічного, расово-антропологічного характеру, якими 
забезпечується масове соціально-психологічне сприйняття «основоположних норм 
соціального консенсусу» (за висловом Шмуель Ейзенштадта) [7, с. 54], а також 
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реально формується специфічний простір взаємовизнання цінності культурного 
багатоманіття й цивілізаційної цінності окремих культур. Саме в межах такого 
«простору» специфічним чином формуються естетизовані онтологічні процеси 
габітуалізації та інституціоналізації соціокультурних практик індивідуальних  
і колективних суб’єктів суспільного життя.

Естетичне сприйняття змісту суспільно значущих соціальних конвенцій 
шляхом ефективного використання потенціалу технологізованої системи існуючих 
мистецьких практик, на мою думку, є важливою онтологічною підставою процесу 
толерантного взаємовизнання культур. Вочевидь, у цьому зв’язку важливо 
враховувати, що конвенційна сутність суспільних взаємин виявляється у феномені 
толерантності, який, безперечно, є досягненням людської цивілізації. Однак 
важливо звернути увагу на ту обставину, що поширене використання поняття 
«толерантність» в останні роки набуло кон’юнктурної значущості. Вчені вказують 
на небезпеку політичної «експлуатації» цього поняття, на те, що ідеологізована 
толерантність нав’язує людям сумнівні орієнтири й погляди, деформує базові 
екзистенціальні координати життєвого світу людини [3]. Саме тому посилення 
соціального впливу естетичних складових на розвиток практик толерантних 
взаємодій у процесах взаємовизнання культур є важливою умовою глобальної 
гуманізації та гармонізації міжкультурних відносин.

Таким чином, інтегративні процеси в сучасному світі як на рівні певних 
спільнот, так і на рівні державних і, навіть, континентальних глобалізованих об’єднань 
є реальністю нинішніх часів і процеси їхнього поширення тісно пов’язані з появою  
й розповсюдженням нових інтерактивних, комунікативних практик. Сучасні суспільні 
й індивідуальні інтеракції в умовах прискореної технологізації, поширення ідеології, 
політики й практики мультикультурного співіснування в полікультурних суспільствах 
потребують зростання простору погоджень і розробки гуманістично орієнтованих 
соціальних конвенцій. Простір контактів, спілкування на всіх рівнях спирається на 
певні формальні, неформальні, частково формалізовані «правила»/«основоположні 
норми» поведінки, взаємовідносин, діалогів, переговорів, конвенцій, значення яких 
у процесах підтримки прогресивних тенденцій цивілізаційного розвитку постійно 
зростає. Конвенційні практики, удосконалення технік погодження виходять на рівень 
базової умови підтримки функціональної стабільності в міжкультурних стосунках. 
Проте важливим додатковим стимулом й ресурсом цієї підтримки є фактор 
естетизації соціального й культурного простору, художньо-мистецького впливу 
на організацію й упорядкування культурного середовища, суспільних проектів, 
стратегій і політики в сучасному світі. 
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AESTHETIC SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT  
OF THE CONVENTIONAL PRINCIPLES OF SOCIAL INTERACTIONS  

IN MULTICULTURAL SOCIETIES

The author presents the theoretical consideration and interpretative clarifications of the content 
of concepts, which reflect the essential features of the sociocultural phenomena of communicative 
space in the aspect of revealing the significance of forms of aesthetization of conventional principles  
of interactive practices in the processes of ensuring the effectiveness of humanistic integrative strategies 
in polycultural societies. The tendency of aesthetization of social relations, which positively contributes 
to the development of social conventions aimed at the development of conventional principles  
of multiculturalism policy, dialog-based communication in the processes of popularization and support 
of the policy of cultural unity in the modern world, has been investigated too
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Про сліди гончарського фольклору в джерелах ХІ – кінця ХVІІІ століття. Дані джерел 
опосередковано, але недвозначно свідчать про побутування фольклорних творів, що 
стосувалися гончарів, гончарного ремесла й гончарних виробів, супутніх їм обрядів і звичаїв. 
Явища гончарської культури середньовічних українців фіксувалися й використовувалися 
літописцями, драматургами, полемістами й філософами для ілюстрації певних світоглядних 
положень, віддзеркалення й символізації їхніх поглядів, ідей, переконань. Зростання 
суспільного інтересу до творчості, звичаїв і обрядів українського народу спричинило 
розвиток української керамології

[Одержано 1 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, гончарство, гончарні вироби, замовляння, літописи, 
трактати, Себастіян-Фабіян Кленович, Симон Шимонович, Якуб Ґаватович, 
Іван Вишенський, Йоаникій Ґалятовський, Лазар Баранович, Михайло Андрелла, 
Климентій Зіновіїв, Григорій Сковорода, Андріян Чепа, Григорій Калиновський, 
Опанас Шафонський, Київська Русь, Україна

Г
ончарна спадщина українців є багатою, хоча, можливо, недостатньо 
зафіксованою в джерелах. Наукового рівня українська керамологія 
набула наприкінці ХХ століття, коли в Україні з’явився Національний 

музей-заповідник українського гончарства в Опішному як керамологічний науковий 
осередок, було видано перші керамологічні монографії, порушено теоретичні 
проблеми – керамологія виокремилася в самостійну галузь знання. У першій 
половині ХІХ століття з розвитком фольклористики й етнографії розпочався процес 
становлення української керамології як науки. Йому передував досить тривалий 
період накопичення знань, відомостей про гончарство й гончарні вироби в культурі 
й побуті українців.

Такі відомості наявні ще за доби Київської Руси, з якої розпочалася 
староукраїнська писемна традиція. І це не лише згадки про гончарне ремесло 
як таке, але й дані про вірування й обряди, що його оточували. Зокрема, уже 
найдавніші літописи фіксують участь гончарів у жертвоприношеннях Богу війни, 
грози й дощу Перунові:
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Костянтин Рахно
СЛІДИ ГОНЧАРСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ЛІТОПИСАХ, ХУДОЖНІХ ПОЛЕМІЧНИХ І ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ...

«Иде пидьблянинъ рано на ръку, хотя горнеци везти въ городъ [и виде], 
оли Перунъ [скинутий у Волхов] приплы къ берви [варіант: къ берегу къ бервы], 
и отрину и шестомъ: «Ты, – рече, – Перунище, досыти еси ѣлъ и пилъ, а нынѣча 
поплови прочь». І Перун, як стверджують літописи, «плы изъ свѣта во кощъное, 
сирѣчь во тму кромѣшную [въ преисподнее]» [21, с. 121; 20, с. 207; 22, с. 114; 23, 
с. 366; 24, с. 29].

На думку дослідників, укладач літопису скористався усним наративом про 
новгородського гончаря з села Підьба на однойменній притоці Волхова. Вірогідніше 
за все, це був наратив, сюжет якого слід віднести до усної неказкової прози, сюжет 
якої типологічно близький сучасним бувальщинам і переказам про зустріч гончаря 
у своїх мандрах з надприродними істотами. Літописець, очевидно, побудував весь 
сюжет за аналогією з відомими йому оповідями про гончарів [5, с. 94-95; 4, с. 118-
119]. Він використав їх, аби показати тріумф нової релігії, яку прийняв навіть гончар 
– вірний жрець Громовержця.

Відомості про гончарні вироби в традиційній культурі, у тому числі  
в обрядовості, теж трапляються в давніх писемних пам’ятках. У 1580-х роках 
з’явився твір, який за мірою пов’язаності його змісту з українською темою, 
зокрема з традиційною культурою українського народу, не має собі рівного  
в тогочасній літературі. Це відома латиномовна поема Себастіяна-Фабіяна Кленовича 
«Роксоланія» (1584). Народився він у Сульмежице в Польщі, у родині бургомістра. 
В юні роки переїхав до Львова, потім навчався в єзуїтському колегіумі в Каліші. 
Після закінчення Краківської академії поет жив у Любліні, на кордоні з українськими 
землями. Себастіян-Фабіян Кленович докладно переповів фольклорний сюжет 
про дівчину, яка звернулася до старої баби-ворожки, щоб та помогла їй повернути 
коханого. Цікаво, що в детальному описі чаклування фігурує новий глиняний 
посуд: «Треба тоді помішать разом з просом і зілля всіляке. Різної трути 
тоді всиплю у горщик новий» [1, с. 74]. Новий глиняний посуд для таких цілей 
купували безпосередньо в гончаря чи горшковоза або ж на ярмарку. Дослідники 
небезпідставно вважають цей опис узятим із фольклорного джерела [9, с. 74]. Він 
слугував меті зображення дивовиж Русі-Роксоланії.

Наступним про використання глиняного посуду в обрядовому контексті згадав 
1614 року український поет вірменського походження Симон Шимонович (Симон 
Симонід Бендонський) у творі «Селянки» (частина XV «Чари»). Це докладний опис 
любовного привороту: «Кажана у горнятку живцем заліпила, на вогонь його 
швидше неси, як веліла» [1, с. 99]. Як зауважують літературознавці, «Чари» є вельми 
цікавим причинком до пізнання української звичаєвої історії [34, с. 226]. Описані  
в них елементи обрядовості мають відповідники в українській етнографії.

Купівля глиняного посуду відобразилася вже в найдавнішій відомій 
українській драматичній сценці. 1619 року польський і український драматург, 
теж вірменин за походженням, Якуб Ґаватович в інтермедії до великодньої драми 
зобразив комічного персонажа – українського селянина Стецька, що йде «до дому 
свого та і з тоєми горщками, як з своїми сусідами». Він пояснює: «Хоть видиш 
много горщков, що-м до дому свого тут покупил на ярмарку... Та питаєш, що 
варити буду? Ось в тоїм борщика, в тоїм яхли до молока; коли риби достанемо, 
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в тоїм горщику зваремо; а в тоїм ся зварит тисто, в тоїм коропи розписто,  
в тоїм капусту тлустою, в тоїм розпустимо лою до гороху. От так знаєш,  
та и пирогов ся наїш: в горщку ix поваремо; та у тим шпирок насмажемо»  
[30, с. 10-11, 33-35; 7, с. 21-22, 182-182]. Стецько з купленими на ярмарку горщиками, 
які він через витівки свого приятеля Климка, зрештою, розбив, – це типовий 
казковий дурень. Він і сприймає горщики як живі істоти, подібно до персонажа 
казки, та, можливо, щоб інтермедія мала глибший зміст – вона мала виявити 
марність, даремність і суєтність людського буття.

На українське сприйняття гончарного ремесла суттєво вплинула християнізація. 
Згідно з біблійними уявленнями, Бог створив першу людину з глини і вдихнув у неї  
життя. Особливого значення цьому міфу надавав чернець Іван Вишенський – 
найбільш відомий український письменник кінця XVI – початку XVII століття, у творах 
якого простежується чітко виражена ідея рівності всіх людей – бідних і багатих, 
належних до різних верств [9, с. 48]. Цю ідею він намагався виразити різними 
художніми засобами, у тому числі й через нагадування про походження всього 
людства з глини. У своєму творі «Книжка Иоанна Мьниха Вишенского...» він гнівно 
звертався до багатія: «Албо ты не таяжъ матерія, глина и персть, ознайми ми!» 
[6, с. 69; 15, с. 6]. Подібні егалітарні порівняння пана й хлопа, що зроблені з однієї 
глини, властиві й народним прислів’ям і приказкам, а Іван Вишенський був знавцем 
народної мови. 

Дуже любив символіку глини й глиняних виробів видатний український 
письменник-полеміст, публіцист, проповідник і автор першого вітчизняного трактату 
з гомілетики Йоаникій Ґалятовський (?–1688). Місце й рік народження Ґалятовського 
невідомі. У 1640-х роках навчався в Києво-Могилянському колегіумі. До 1650 
року закінчив колегіум, прийняв чернецтво у Волині. Перебував у Куп’ятицькому 
монастирі. Повернувшись до Києва, викладав курс риторики в Києво-Могилянському 
колегіумі, 1659 року став (після Лазаря Барановича) його ректором. Займаючи 
посаду ігумена Києво-братського монастиря й ректора колегіуму, Йоаникій 
Ґалятовський законфліктував із наглядачем Київської митрополії мстиславським 
єпископом Мефодієм, проти якого була вороже настроєна значна частина 
вищого православного духівництва. 1664 року суперечності між ними настільки 
загострилися, що письменник був змушений виїхати з Києва й шукати притулку 
на території Речі Посполитої – у львівського єпископа Арсенія Желіборського. 
Крім Львова, Ґалятовський відвідав тоді Луцьк, Слуцьк, Мінськ. 1668 року він 
повернувся до Києва, звідки саме було вислано Мефодія. Владнавши питання з 
друкуванням свого трактату, Ґалятовський поїхав до Новгорода-Сіверського, що був 
резиденцією чернігівського архієпископа Лазаря Барановича. Баранович призначив 
його настоятелем Єлецького монастиря в Чернігові, де письменник і мешкав останні 
двадцять років свого життя. У своїй збірці «Ключ розуміння» (1659) Йоаникій 
Ґалятовський, коментуючи слова апостола Павла, сповіщає, що «древянымъ и 
глинянымъ начиням(ъ) называются люде злыи, незбожныи, грѣшныи, котрыи 
знайдуюъся в(ъ) цркви». Це справедливо, «бо якъ на свѣтѣ бол(ь)ше есть глины 
и дерева, нежели золота и срѣбра, такъ мало есть в(ъ) дому Б̃жомъ, в(ъ) цркви 
стой людей добрыхъ и побожныхъ, которыи золотымъ и срѣбрнымъ начин(ь)
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ям(ъ) называют(ъ)ся и н̃ба суть годны. Болше есть людей грѣшныхъ, которыи 
называються деревянымъ и глинянымъ начин(ь)ямъ и пекла годны суть» [8, с. 138]. 
Як приклад тяжкої роботи, він згадує, що біблійний фараон «казалъ глину мѣсити, 
цеглу робити и мѣста собѣ будовати» [8, с. 130]. У проповіді на страсті Христові 
Йоаникій Ґалятовський цитує пророка Єзекиїла (4:1): «А ти, сину людський, візьми 
собі цеглину, і поклади її перед собою, і накреслиш на ній місто Єрусалим». Цеглою, 
розмірковував проповідник, називається «кождый чловѣкь, бо зъ глины єсть 
учинений». З іншого боку, такою цеглою, на котрій людина має написати всі епізоди 
страстей Христових, є пам’ять, котра й виступає механізмом долучення християнина 
до спасіння: «Єсли на той цеглѣ, на памяти своей, нарисуємо Ієрусалимь земный 
и будемо припоминати, якъ там Христа мучили, прійметь насъ Христос за тоє 
до Єрусалиму небесного, котрого дай намь всѣмъ, Христе Боже, доступити»  
[29, с. 125-126].

Однак для українців більш характерною була антропоморфізація глиняного 
посуду. Проповідь  Ґалятовського на поховання людини обігрує гончарську 
символіку: «Казал Бгъ едного часу пророку Іеремѣи внїйти в(ъ) дом(ъ) гончарскїй. 
Ґды тамъ пришолъ, знайшолъ гончара, который робилъ на колѣ начын(ь)е 
глиняное. Тое начын(ь)е, ґды зопсовалося, онъ з(ъ) тоеи жъ глины уробилъ иншон 
начыня, якое ему подобалося. Православныи хр(с)тїане, коломъ есть свѣтъ. 
...Коло есть обротное и нестатечное, и свѣт(ъ) есть обротный и нестатечный 
поднесетъ чл̃вка на гоноръ высокїй, потымъ его надолъ киинетъ и розоб(ъ)етъ. 
...Глинянымъ начын(ь)ямъ на тымъ колѣ есть чл̃вкъ. Бо чл̃ка учынилъ Б̃гъ з(ъ) 
глины, для того себе до гончара прировниваетъ Б̃гъ, мовячи до і̃итяновъ: «Яко 
бренїе в(ъ) руку скудельничу, таковы доме І̃илевъ в(ъ) руку моею». Псуется тое 
глиняное начын(ь)я, ґды члвѣкъ умираетъ, але Б̃гъ знову з(ъ) тоеи глины иншое 
начын(ь)е въ остатнїй днь учынить...» [8, с. 185]. Тут відчувається перегукування 
з народними загадками. Про Ісуса Христа Ґалятовський, використовуючи мотиви 
народних апокрифів, говорив, що той «терпѣлъ муки и смерть по(д)нялъ о(т) члк̃а, 
которого самъ учинилъ руками своими з(ъ) болота» [8, с. 239]. 

Фольклор став для письменників-полемістів містким арсеналом ідей  
і поетичної мови [10, с. 82]. Вони цитували народні прислів’я й приказки, зверталися 
до народної фразеології й лексики [2, с. 97], щоб передати свої прагнення.  
До таких належав і чернігівський архієпископ, видатний український поет Лазар 
(у миру Лука) Баранович (1616–1693). Він мав значний вплив як у церковному, 
так і в суспільно-політичному житті Гетьманщини. Думка впливового архієпископа 
враховувалася при виборі гетьманів, призначенні воєвод, наданні всіх духовних 
посад у Лівобережній Україні. Існують здогади, що його батьківщиною була 
Чернігівщина. Спочатку Лазар Баранович навчався в школі Київського Братського 
Богоявленського монастиря. Представники української науки й культури першої 
половини ХVII століття традиційно здобували освіту за кордоном. Отже, не дивно, 
що остаточну освіту він отримав у Віленській академії й єзуїтській колегії Каліша. 
На все життя він зберіг шанобливе ставлення до польської культури, хоча й був 
яскравим представником антикатолицького табору в середовищі українського 
духовенства. З 1642 року розпочалася педагогічна діяльність Лазаря Барановича. 
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У Києво-Могилянській колегії він пройшов шлях від викладача філософії й богослов’я 
до ректора (1650–1657). Це був перший випадок, коли ректором став вихованець 
колегії. 1657 року після смерті чернігівського єпископа Зосими Прокоповича Лазаря 
Барановича обрали єпископом Чернігівським, у цьому сані він перебував аж до 1693 
року, до кінця свого життя. Головним досягненням Лазаря Барановича на цій посаді 
було створення в Новгороді-Сіверському друкарні, де з’явилося на світ і сім його 
власних полемічних трактатів. 1676 року у своєму польськомовному творі «Нова 
міра старої віри» поет журився, що на єретиків «не знайде слушного кия, яким би як 
гончарське начиння потрощив» [35, с. 212]. Таке ототожнення людини з глиняним 
посудом притаманне народним загадкам, пареміям і казкам.

Долучилися тогочасні українські полемісти й до розвитку фольклорних 
уявлень про гончаря як деміурга. На це вказує трактат «Оборона вѣрного человѣка» 
(1699–1701) Михайла Андрелли з села Росвигово поблизу Мукачева, що в Закарпатті, 
ревного борця з римо-католицтвом, єзуїтами й унією. Він отримав чудову освіту  
у Відні, Братиславі й Трнаві, ставши греко-католицьким священиком. Знав грецьку, 
латинську, угорську, чеську, польську та інші мови, був обізнаний з історією 
церкви, розумівся на причинах протестантського реформаційного руху в Європі. 
Повернувшись на батьківщину, вивчав твори Петра Могили, Захарії Копистенського, 
Іоаникія Ґалятовського. У 1650-х – 1660-х роках Андрелла мешкав у селі Великі 
Лучки, що в Закарпатті. Своєю діяльністю здобув собі любов і повагу простого 
народу, але зазнавав переслідувань. Коли 1669 року єзуїти кинули його в підземелля 
Мукачівського замку, жителі села прийшли туди з вимогою звільнити «їхнього 
вчителя» й домоглися цього. Однак Андрелла був висланий з рідних місць. 1669 року 
він порвав з унією і став православним священиком. Рятуючись від переслідування 
з боку греко-католицького єпископату, він перебрався до села Іза поблизу Хуста, 
де продовжив свою проповідницьку діяльність і провів останні роки свого життя. 
Термін «гоньчаръ» Андрелла-Росвиговський вживав у досить незвичному, але 
характерному для тих часів метафоричному контексті як позначення Бога: «Іоаннъ 
рече: «Азъ лоза истинная, и отецъ мой дѣлатель есть», гоньчаръ тѣла и души 
моей, отъ грѣшниковъ унѣятовъ першого пріялъ мя, яко Петра, Павла, ловити 
душя многихъ» [17, с. 120].

Уявлення про священний характер занять гончаря, осмислене в дусі біблійних 
асоціацій, зустрічається й у творах українського ієромонаха з Чернігівщини 
Климентія Зіновіїва, датованих кінцем XVII – початком XVIIІ століття. Походив  
із незаможної родини, рано осиротів. Вірогідно, навчався в церковній школі,  
де і жив, а потім – у Києво-Могилянській колегії, мешкав у бурсі. Молодим постригся 
в ченці, був монастирським писарем. Згодом, за припущеннями, був священиком, 
а овдовівши, пішов у монастир. Климентій Зіновіїв обходив усю Україну, збираючи 
пожертвування для монастиря, а також у монастирських справах. Жив у Закарпатті, 
Волині, Київщині, у Слобідській Україні, на Запорозькій Січі, бував у Польщі, Білорусі, 
Литві, Московщині. Укладена ним збірка віршів, прислів’їв і приказок – це своєрідна 
енциклопедія життя й побуту різних верств українського суспільства. Дослідники 
вказують, що жодне з джерел згаданого періоду не дає такого всеохоплюючого 
уявлення про тогочасні ремесла й промисли, як вірші Климентія Зіновіїва, і що 



123Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

Костянтин Рахно
СЛІДИ ГОНЧАРСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ В ЛІТОПИСАХ, ХУДОЖНІХ ПОЛЕМІЧНИХ І ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ...

важко пригадати таке заняття, про яке б у них не йшлося. У багатьох випадках 
поет розкривав технологію ремесла, яке описував, відображав народні погляди, 
вірування [9, с. 97-99]. На його думку, єдина відмінність гончаря від Бога полягає 
тільки в тому, що він не може вдихнути у своє творіння душу:

Пе(р)вы(и) на свѣтѣ гонча(р) реме(с)никъ тру(ж)дате(л):
са(м) г(с)дь Бг̃ъ, Адáма и Еv(ъ)вы создáтел(ъ). 
Которы(и) да(л) людемъ всѣ хы(т)рости умѣти: 
и всяку премудро(ст) хотящы(мъ) разумѣти. 
Прето мощно гонча(р)ство с̃ты(м) дѣло(м) назват(ъ): 
поневажъ Бг̃ъ Адáма зволилъ з(ъ) глины созда(т). 
І го(н)чаря(м) чловека мощно (б) з глины zробит(ъ):
ты(л)ко (ж) невозмо(ж)но зроби(в)ши д̃шѣ влѣпит(ъ) [13, с. 131]. 
Записав Зіновіїв і приказку, пов’язану з важким і небезпечним заняттям – 

добуванням глини: «Помага(и) Бо Гриню коплю глину» [13, с. 243]. У його збірці 
трапляються приказки про горщики: «Zнае(т) що в люде(и) в го(р)шкахъ кипи́тъ» 
[13, с. 226], про дзбан: «Що zбанъ – то п̃нъ» [13, с. 257], про покришку: «Хата 
покришка» [13, с. 253], які дожили в народі до нашого часу. Збірник Климентія 
Зіновіїва є цінним джерелом для вивчення матеріальної й духовної культури 
українців кінця XVII – початку XVIIІ століття [9, с. 99]. У рукописних збірниках кінця 
XVII – початку XVIIІ століття трапляються й приказки «Гнѣвливъ з горшки не ѣздитъ», 
«Серьдитъ з горшки не ѣздитъ» та інші, де фігурує глиняний посуд [26, с. 91, 140].

Повчальна сцена купівлі горщиків у гончаря потрапила й до діалогу «Кільце: 
дружня розмова про душевний світ» (1773) та «Байок харківських» (1774) 
українського філософа й педагога Григорія Сковороди (1722–1794). Народився 
він в селі Харсики поблизу Чорнух Лубенського полку в Полтавщині, у родині 
козака. Упродовж 1734–1753 років з перервою навчався в Києво-Могилянській 
академії. Упродовж кількох років (1741–1744) обдарований юнак був співаком 
придворної капели в Петербурзі. Потім знову навчався в академії, а 1745 року виїхав  
до Угорщини. Після повернення звідти, на початку 1751 року викладав поетику  
в Переяславській семінарії, де розробив курс лекцій, згодом заборонений місцевим 
єпископом. Після звільнення з семінарії Григорій Сковорода знову вчився, а потім був 
домашнім учителем. З 1759 року він працював на посаді викладача в Харківському 
колегіумі, але через вільнодумство й сутички з наставниками колегіуму знову був 
змушений залишити улюблену педагогічну справу. 1768 року Григорія Сковороду 
востаннє запросили викладати в додаткових класах при Харківському колегіумі, 
де він прочитав власний курс лекцій з етики. Та, оскільки його просвітительська 
концепція моралі розходилася з офіційно-церковною, його звільнили з посади, 
позбавивши можливості педагогічної роботи, до якої в нього були й хист, і відповідні 
знання. Останні двадцять п’ять років свого життя провів у мандрах по Україні, 
поширюючи своє філософське вчення серед народу. Саме в цей період і створив 
Григорій Сковорода основні філософські твори, у яких вчив, зокрема, шанувати  
не зовнішню красу, а ділові якості:

«Старуха покупала горшки. Амуры молодых лѣтъ еще и тогда ей 
отрыгалися.
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– А что за сей хорошенькій?..
– За того возму хоть 3 полушки, – отвѣчалъ Горшечникъ.
– А за того гнусного (вотъ онъ), конечно, полушка?..
– За того ниже двухъ копѣекъ не возму...
– Что за чудо?..
– У нас, бабко, – сказалъ майстер, – не глазами выбираютъ:  

мы испытуемъ, чисто ли звонитъ.
Баба, хотя была не подлаго вкуса, однакъ не могла больше говорить,  

а только сказала, что и сама она давно сіе знала, да вздумать не могла» [27, 
с. 128, 352]. За спостереженням науковців, це замальовка яскравої ярмаркової 
сценки-діалогу [25, с. 110]. На її прикладі Григорій Сковорода показав, що сприйняття 
людини не повинне залежати від її походження, статків, вбрання чи тілесної вроди.

Глиняний посуд згадувався також у магічному тексті для впливу на хмари 
зі збірки молитов, замовлянь і заклинань початку XVIIІ століття, що походила  
з Закарпаття, очевидно, з Мармарощини: «Туче, туче, туче, красная дѣвице, слыши 
глаголы сія и въпрошеніе мое! Тебе теперъ прошу въ навечеріе, имярекъ, при моей 
вечери. Приди къ мнѣ скоро отъ востока и запада, сяди (со) мною за еднымъ 
столомъ вечеряти, изъ едной мисы и едною лыжкою, и край едного хлѣба, и пій 
едину чашу и едну бесѣду со мновъ бесѣдуй» [18, с. 59; 19, с. 127].

Інша спроба зафіксувати народні магічні тексти належала археографові, 
архіваріусові й політичному діячеві Андріянові Чепі (1760–1820). Він був вихідцем 
із дрібної козацької старшини в Полтавщині. Розпочавши службову кар’єру  
з підписаря при земському суді Роменського повіту, 1779 року перейшов до 
канцелярії графа Петра Румянцева, де прослужив близько двадцяти років. 
Будучи людиною освіченою й начитаною, Андріян Чепа, як він сам згадував, 
під час роботи при суді захопився історією України, збирав історико-краєзнавчі 
документи, спілкувався з багатьма тогочасними знавцями української старовини 
– Яковом Марковичем, Василем Полетикою, Олександром Рігельманом та іншими  
[8, с. 111]. Це зацікавлення пробудило в Андріяна Чепи націоналістичні переконання 
й незалежницькі настрої [31, с. 134], унаслідок чого він став членом таємного гуртка 
оборонців прав лівобережно-українського шляхетства та національних інтересів 
України [16, с. 146-147]. У своєму маєтку в селі Чепурківці Андріян Чепа зібрав 
великий архів матеріалів до української історії й мріяв про видання української 
історичної бібліотеки [11, с. 64]. 1776 року він написав невелику працю «Малорусскія 
суевѣрія, коимъ мало кто вѣрилъ», надруковану лише наприкінці ХІХ століття.  
Її вважають першою відомою спробою етнографічного вивчення народної медицини 
[3, с. 6]. Це записи різноманітних господарських порад, які переважно стосуються 
знахарства. Вони містять тексти замовлянь, де, з-поміж іншого, згадується глиняний 
посуд і його розбиття: «Ишло двѣ бабы по воду съ двумя глеками. Глеки побились, 
ураки минулись и яко маково зерно откатились отъ (имя рекъ) раба Божіего, 
или птицъ, и кто урекъ, и той утѣкъ» [32, с. 128]. Також глиняний посуд фігурує  
в зафіксованих Андріяном Чепою магічних обрядах, наприклад: «О камнѣ жабинцѣ. 
Способъ сыскать оный: взявши большую жабу, называемую ропуху, заключить 
в горшокъ или глекъ, въ котором много дырокъ навертѣть и, завязавши, 
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установить въ гнѣздо большихъ муравьевъ, которые мясо ея объѣдятъ, тогда въ 
оном горшкѣ между костьми сыщется камень. Сей камень отвращаетъ отраву; 
ежели укуситъ кого гадина, пчелы, осы и шершни, то онымъ потереть укушенное, 
тотчасъ исцѣлится» [32, с. 129]. На жаль, колекція його документів загинула під 
час пожежі [11, с. 65]. 

Розвиток української науки в Гетьманщині спонукав до появи першої 
тематичної публікації про народну родинну обрядовість і звичаєвість. 1776 року 
в Санкт-Петербурзі побачила світ книга «Опис весільних українських простолюдних 
обрядів Малої Росії і в Слобідській Українській губернії, також і в великоросійських 
слободах, населених малоросіянами, вживаних». Автором її був українець Григорій 
Калиновський, що тривалий час, вочевидь, мешкав у Слобожанщині. Судячи  
з титульного аркуша, де він називає себе «прапорщиком» і присвячує свою працю 
тітці, уродженій Рубан, що жила в Кролевці, це був ще молодий чоловік, небіж 
відомого на той час видавця й літератора Василя Рубана, і походив він, як гадають, 
із Чернігівщини [9, с. 110]. Цей опис українського весілля був однією з перших 
повноцінних етнографічних праць, у якій було зібрано й докладно описано народні 
обряди та звичаї. На початок ХХ століття частина цих звичаїв ще зберігалася по селах, 
але частина вже зникла [28, с. 205]. Це фактично був початок української етнографії 
[11, с. 59]. Дослідницька праця Григорія Калиновського, у якій уперше було 
зафіксовано архаїчні елементи весільної обрядовості, не втратила значеннєвості 
для української науки [9, с. 111]. Зокрема, у ній проаналізовано використання 
глиняного посуду в обряді зустрічі тещі зі своїм майбутнім зятем, що містив елемент 
ворожіння: «Тут выходит въ стрѣчу мать въ вывороченной шубѣ, сидя на вилахъ 
или кочергѣ. И держа въ рукахъ горшокъ с водою и овсомъ, который она даетъ, по 
привѣтствіи, зятю; а сей, взявъ отъ ней оный, льетъ на гриву лошади и отдаетъ 
старшему боярину; бояринъ, принявъ отъ жениха, бросаетъ въ сторону,  
и примѣчаютъ, буде разшибется горшокъ, то родится сынъ; а когда уцѣлѣетъ, 
то дочь» [14, с. 167]. Відтоді дані про використання глиняного посуду в обрядовості 
й звичаєвості регулярно фіксували етнографи.

Чимало етнографічних відомостей, особливо про населення Наддніпрянщини, 
було вміщено в комплексних (природничих, географічних і статистично-економічних) 
працях, що з’явилися в Російській імперії наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття. 
Помітне місце з-поміж них займають топографічні описи українських губерній  
і намісництв, зокрема праця Опанаса Шафонського «Черниговского намѣстничества 
топографическое описаніе с краткимъ географическимъ и историческимъ 
описаніем Малыя Россіи, изъ частей коей оное намѣстничество составлено» 
(1786). Син сотника з міста Сосниці, що в Чернігівщині, був людиною різнобічно 
освіченою. Закінчивши один за одним три університети в Німеччині, Опанас 
Шафонський отримав відповідно дипломи доктора права, філософії й медицини. 
Після повернення в Російську імперію служив лікарем по медичному відомству. З 1769 
року перебував у Москві, де брав активну участь у боротьбі з чумою, що спалахнула 
в Росії, склав фундаментальний історико-медичний опис чуми. У московський 
період життя Опанас Шафонський почав цікавитися історією й краєзнавством 
України. Переїхавши 1782 року до Чернігова, служив радником кримінальної 
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палати й намісницького правління. Після виходу у відставку його двічі обирали 
генеральним суддею. Роботу над топографічним описом він почав зі складання 
програми запитань для збирання необхідних матеріалів, яку потім було розіслано 
по повітах намісництва. 1784 року він сам об’їздив Чернігівщину, переглядав місцеві 
архіви й статистичні звіти, розпитував місцевих мешканців, спостерігав за їхнім 
побутом, відвідав міста Борзну, Ніжин, Лохвицю, Гадяч, Зіньків, Ромни, Глинськ 
[9, с. 119-120]. Поряд з історико-географічним і статистико-економічним описом 
Опанас Шафонський у своїй праці зробив спробу дати різнобічну характеристику 
способу життя й побуту українців. Деякі з наведених ним матеріалів, зокрема 
відомості про цехові звичаї й обряди ремісників Чернігівщини, є унікальними. 
З-поміж іншого, Опанас Шафонський подав відомості про цеховий устрій і звичаї 
гончарів міста Ніжина: «Цеха – свинцовая досчечка, на которой по одной сторонѣ 
вылитъ святый Георгій на конѣ, на другой вырѣзаны: кувшинъ, горщокъ и печной 
изразецъ» [33, с. 483]. Святого Юрія вважали покровителем гончарного ремесла, 
поруч з гончарями він зустрічався в легендах. Це опосередковане свідчення про 
гончарські професійні вірування.

Джерела XVIII століття поволі розкривають образ гончаря та його ремесла  
у фольклорі. Місце перебування гончарів ототожнювалося із пеклом у замовлянні від 
цвіркунів у рукописному пораднику 1793 року з Городнянського повіту Чернігівської 
губернії, яке завершувалося дуже характерними словами: «Сей сукъ коли буде 
розвыватись, листям сюю хату покрывать, тогди буде въ сей хатѣ цвиркунище 
кричати. Цур тебе, пекъ тебе! Идѣть до гончаровъ!» [12, с. 35]. 

Таким чином, ще з часів Київської Руси простежуються уявлення про особливий 
статус гончаря, його зв’язок із культовою сферою. Дані джерел опосередковано, але 
недвозначно свідчать про побутування XVI – наприкінці XVIII століття фольклорних 
творів, що стосувалися гончарів, гончарного ремесла й гончарних виробів, супутніх 
їм обрядів і звичаїв. Частина цих творів потрапила в давні рукописи. Явища 
гончарської культури українців переважно не просто описували, а й використовували 
літописці, драматурги, полемісти й філософи для ілюстрації певних світоглядних 
положень, віддзеркалення та символізації їхніх поглядів, ідей, переконань. 
Зростання суспільного інтересу до творчості, звичаїв і обрядів українського народу 
зумовило значний поштовх до розвитку української керамології.
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ХРИСТИЯНСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ ГОНЧАРСТВА  
В УКРАЇНСЬКОМУ  

ДОМОДЕРНОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Розглянуто проблему уявлень про гончаря, його працю й гончарство, які побутували  
в Гетьманщині в домодерний час. Йдеться саме про осмислення цих явищ у християнській 
культурі. Вирізнено кілька рівнів тлумачень – від релігійної філософії до народної побожності, 
які здійснено на основі творів Іоаникія Ґалятовського, Климентія Зіновіїва та інших авторів

[Одержано 27 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, гончарство, глина, гончар, ранньомодерний час, Іоаникій 
Ґалятовський, Климентій Зіновіїв, Біблія, Гетьманщина

Р
озглянемо уявлення про гончаря, його працю й гончарство, які 
побутували в Гетьманщині в домодерний час. Досліджень з цієї 
проблеми, нехай не хронологічно вирізнених, особливо в етнографічній 

керамології, достатньо. Переважно погляд дослідників звернено на пошук давніх 
дохристиянських уявлень та їх збереження в писемних і етнографічно зафіксованих 
текстах. Тож йтиметься саме про християнські рецепції й почнемо не з гончарства.

Сучасна християнська традиція має значне різноманіття персоналій, які 
вважаються покровителями якихось видів діяльності або ж їх утіленням. Наприклад, 
образ св. Йосипа Обручника нині чітко асоціюється з теслею. Проте грецьке 
слово «тектон» може бути перекладене і як, зокрема, «зодчий», з широким 
трактуванням як «будівничий». Про ці нюанси знали в другій половині XVII століття 
в «старій» Україні, оскільки й Памво Беринда, й Іоаникій Ґалятовський тлумачать 
його саме так [2, с. 47]. Це глибоко метафорично – земний батько Ісуса поза рядками 
ототожнюється з будуванням його церкви. Тобто, визнавши диво, виховавши Христа, 
він ніби підготував фундамент, або ж споруду, яку Ісус наповнив християнським 
сенсом. За бажанням можна було б знайти відповідні приклади як в самому 
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Євангелії, так і в античній, єгипетській міфології. Це, у свою чергу, дозволило б 
стверджувати про кількатисячолітні традиції, що існували «з давніх-давен», тільки 
дещо трансформовані християнством, а на закріплення підібрати якийсь сюжет, 
зафіксований етнографами в ХІХ столітті десь у Полтавщині чи Поліссі.

Тоді б вийшла дуже гарна, логічно струнка й приємна картина безперервного 
побутування певних ідей, які несуть досвід із «сивої давнини». Є одна проблема – 
Йосип став теслею лише у ХІІ столітті, у так званому «дерев’яному середньовіччі», 
коли відбувся будівельний бум церков. До того він був ковалем – представником 
найдавнішого спеціалізованого професійного ремесла, що також глибоко 
символічно. Добре досліджено, якими міфологічними уявленнями оповита постать 
коваля в традиційних додержавних суспільствах.

Цей приклад яскраво витлумачив всесвітньо відомий французький історик 
Жак Ле Гофф. Він є класиком у вивченні саме історії уявлень про засадничі 
речі людського буття в середні віки [5, с. 232]. Тривале вивчення популярної  
й християнської культури дало йому підстави дійти висновків, що в середньовіччі, 
поряд з давньою ментальністю, емоційним сприйманням світу, в основі яких лежало 
магічне, розвинулася й нова система світосприйняття, яка взяла верх у XII–XIII 
століттях. Християнські уявлення домодерного часу не є «пирогом з родзинками», 
де родзинки – застиглі уламки міфологічної, магічної свідомості, а більше схожі на 
гарячий пиріг із сиром. 

Вищенаведений приклад і міркування свідчать що, працюючи  
з християнськими сюжетами, пов’язаними, у тому числі й з гончарством, можна 
вбачати в них збережені фрагменти дохристиянської міфології, але не можна 
забувати при цьому, що людина домодерної доби не могла розглядати їх поза 
християнством. Вона тлумачила їх на ґрунті Святого Письма та його трактувань 
на різних рівнях – від релігійної філософії до народної побожності. Зрозуміло, що 
християнство є сплавом попередніх релігій і міфологій, але для християнина це вже 
нове, цілісне явище (продовжуючи кулінарні аналогії, порівняємо, що для нього це 
був борщ, а не буряк, морква й м’ясо, хоча для культурного антрополога нині це 
може виглядати як генномодифікований буряк, морква…). Для сучасних археологів 
й антропологів жодна культура та її елементи не розглядаються як стале явище. 
Вона «дійсно володіє характерними для неї віруваннями, нормами та цінностями, 
але всі вони є у постійному русі» [7, с. 176]. Як влучно зауважив Жак Ле Гофф, 
«погляд історика-культуролога на зміну ментальностей та емоційного світу 
неминуче відрізняється від погляду історика уявлень та релігії, якого в усіх цих 
трансформаціях цікавить, перш за все, стабільний інваріант релігійної віри» [5].

На основі такого підходу спробуємо проаналізувати вплив християнства 
на формування уявлень про гончаря та його ремесло в суспільстві Гетьманщини. 
Йдеться про час, коли у свідомості населення закладалися стереотипні образи, 
що були успадковані й у ХХ столітті. З другої половини XVII, а особливо у ХVIII,  
на теренах Гетьманщини відбувся величезний релігійний злам: священики – головні 
«носії» святого письма в маси – стали освіченими. Наявність освіти, спочатку в Києво-
Могилянській академії, а потім у Переяславському чи Харківському колегіумах, стала 
обов’язковою для зайняття парафії, а це, у свою чергу, означало системність – вони 
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читали релігійні тексти через призму одних авторів, навчалися складати проповіді 
за «шаблоном» на курсі гомілетики.

Що ж вони могли запропонувати? Відомо, що Святе Письмо доволі рясно 
просякнуте гончарською тематикою, починаючи від сприймання Бога як гончаря: 

«Тепер же, о Господи, Ти наш Отець, ми глина,  
а Ти наш ганчар, і ми всі чин Твоєї руки! » (Ісая 64:8).
Вочевидь, саме тому Климентій Зіновіїв почав свій цикл про ремісників  

із гончарів: 
«Пε(р)вы(и) на свЂтЂ гонча(р) рεмε(с)никъ тру(ж)да́тε(л):
са(м) г(с)дь бг̃ъ, Ада́ма и Е́v(ъ)вы созда́тεл(ъ)» [4, c. 131].
Крім того, Святе Письмо має й інші сюжети, в яких використано гончарські 

алегорії: про гріховність суперечок із Богом, про тлінність людського життя, про 
творення добра й зла тощо:

«Горе тому, хто з Творцем своїм свариться, черепок із земних черепків!  
Чи глина повість ганчареві своєму: Що робиш? а діло його: Ти без рук!» (Ісая 45:9);

«Чи ганчар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити 
одну посудину на честь, а одну на нечесть?» (до Римлян 9:21);

«Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський…» 
(Псалми 2:9);

«І Він поруйнує його, як руйнується посуд ганчарський, розбиваючи без 
милосердя його, і в уламках його не знайдеться ані черепка, щоб із огнища взяти 
огню чи води зачерпнути з кринички…» (Ісая 30:14).

Усі ці глибоко символічні сюжети на шляху до вух звичайного реципієнта 
проходили кілька рівнів, які їх тлумачили відповідно до потреб і когнітивних 
можливостей тих, кому адресували. Розглянемо ці рівні детальніше.

На рівні високої філософії можна навести Іоаникія Ґалятовського та його 
сучасників, для якого релігійний символізм був такою самою реальністю, як і 
матеріальний світ навколо, а його творчість, на думку Наталі Яковенко, була 
«ідеальним матеріалом» для розуміння символічних кодів мислення людей XVII 
століття [8, с. 17, 227]. У Сказаннях про «Чуда» Єлецької Божої матері він подав 
розповідь про знайдення під час ремонту Єлецької церкви різнокольорової 
«посадзки» (польською мовою) – долівки, вочевидь, викладеної з глиняних 
плиток, що спонукало розказати про зцілення чернігівського міщанина, райці 
Федора Тихоновича [2, с. 359-360]. «Глиною человече ти есть, поневеж през 
Ієремію пророка Бог мовить: Яко бреніє в руку скуделичну (тобто гончарську, від 
«скудельник» – гончар) так ви в доме Ізраіелев в руку мою» (Єремія 18:6). «Удавайся 
ж ти человече з покорою до простой Богородици Єлецкой, називаючи себе глиною, 
певне за молитвами і одержиш ласку Божую, яку потребуєш».

Настанова вважати себе глиною в руках Божих, визнати його владу й свою 
«меншість» – це цілком суголосно з тогочасними уявленнями про хвороби, які 
вважалися наслідками гріха, тобто суперечки з Богом. Треба було визнати гріх для 
зцілення (Ісая 45:9). Це потужний приклад і посил для носіїв віри, а також гарний 
сюжет для складання проповідей.
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Прикладом другого рівня (проміжним між високою філософією і народним 
світоглядом) може бути творчість Климентія Зіновіїва – його вірші. По суті, 
вони є авторським переказом філософів рівня Іоаникія Ґалятовського, але більш 
доступними словами, на які ніби накладалися реалії тогочасного народного 
життя. Адже домодерна людина не мислила абстрактно, тож сакральне підлягало 
перекладу мовою предметних земних категорій [8, с. 268]. Наприклад, порівняємо 
вірші Климентія Зіновіїва про гончарів з іншими ремісниками. У першому випадку 
він не знайшов жодного приводу дорікнути, хоча в більшості знаходив, що закинути 
майстрам. Наприклад, музики «до повної скляниці горілки випивають», ткачі не 
знають молитов, шевці погано поводяться із дружинами: 

«А я(к) схо́чε(т) шεвчиху поби(т), нищо̀ чи(мъ) би(т) нε шука́εтъ:
εсли чобо(т) клεсуε(т) тоεю (ж) клεса́чкою пото(р)каεтъ.
I иε да(и) бж̃ε на свЂтЂ жо(н)камъ го́ршои муќи:
я(к) попасти(с) якому часомъ шεвцу̀ у руќи» [4, с. 133, 136, 137].
До речі, це перегукується з латинськими європейськими текстами. Якась 

спільність для Європи ремісничої ієрархії, де на різних кінцях швець і гончар (не 
рахуючи катів і гицелів) [див., наприклад, аналіз праці Бернольда Регенсбурзького 
в Арона Гуревича: 3, с. 226]. 

Гончарська праця свята, але водночас важка. «І вони огірчували їхнє життя 
тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню 
працю, яку змушували тяжко робити» (Вихід 1:14).

Водночас у реаліях життя Гетьманщини ця свята праця виглядає зовсім не 
святою, а навпаки – надзвичайно важкою, на яку не просто знайти добровільно 
людину, тому, коли розпочався будівельний церковний бум, на виготовлення 
цегли віддавали засуджених, тих, хто без паспортів і т. д., (приклад із Полтави – 
далеко йти не треба). Проте Климентій Зіновіїв про це не пише, можливо, тому що  
в християнстві гончарство – це не лише важка праця, а й сподвижництво.

На низовому рівні ці ідеї циркулювали в «популярній» [1, с. 262] культурі 
з її народною побожністю. До речі, її трансляторами теж могли бути священики, 
але на рівні усного мовлення, адаптованого до вуха мирянина. Рядові священики 
попри свою освіченість були складовою й середовища простолюду або ж точніше 
– містком між простолюдом й освіченою культурою. Пересічні, довіряючи їм, не 
читали полемічних чи богословських трактатів, але радо сприймали послання, 
у тому числі й зашифровані у вигляді «чуд», що проникли до руських церков  
у першій третині XVII століття [8, с. 248]. Адже священик говорив мовою своєї пастви, 
а не дисциплінованою мовою письма. З іншого боку, навіть слова простолюду, які 
потрапляли в письмо, уже не були оригінальними, оскільки транслювалися словами 
й смислами особи, яка тримала перо. Тому уявлення цього рівня простежити 
найбільш проблематично. 

Однак автентичним прикладом цього рівня теж може слугувати «творчість» 
Климентія Зіновіїва, але вже не вірші, а приповісті посполиті. У них теж є гончарські 
елементи: «Помага(и) бо  Гриню коплю глину» [4, с. 243] тощо. 

На жаль, таких записів XVII–XVIII століть обмаль, тому більш продуктивним 
може бути дослідження потужних напрацювань етнографів і фольклористів  
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ХІХ століття, які, до речі, широко використовуються в етнографо-керамологічних 
дослідженнях. Мова може йти навіть про творчість відомих письменників, однак 
ґрунтовану на народних мотивах. Як приклад – казка Івана Франка «Фарбований 
лис». Пам’ятаєте, як казав лис Микита звірам: 

«Слухайте, любі мої, – говорив Лис Микита, – і тіштеся! Сьогодні рано 
святий Миколай уліпив мене з небесної глини – придивіться, яка вона блакитна! 
І, ожививши мене своїм духом…» [6, c. 48].

Однак, використовуючи цей пласт джерел, необхідно бути дуже обережними, 
особливо в сенсі автоматичного перенесення уявлень і конструктів ХVІІ–ХІХ століть 
на давні часи й дохристиянське суспільство, які в етнографічних працях часто 
хронологічно маркуються «з давніх-давен».

Вочевидь, з великою долею вірогідності можемо стверджувати про своєрідну 
традицію сприймання ремесла й соціопрофесійної групи (саме групи, а не окремих 
і конкретних її носіїв), що була перервана в ХХ столітті, коли комунізм як релігія  
замінив собою християнство. Те, що ці традиції в ХІХ столітті повсюдно фіксували 
українські етнографи, може не означати їхнє давнє побутування на «низовому» 
рівні, адже, як зазначив Пітер Берк, популярна культура часто є відбитком, реплікою 
освіченої культури, однак із запізненням на якийсь час, приблизно на століття. Тобто 
те, що було притаманно високій «філософії» або ж матеріальному світу знаті, за 
якийсь час успадковує простолюд, трансформувавши відповідно до власних потреб, 
наповнивши власними поняттями й тлумаченнями [1, с. 260-265].

Замість висновку, наведемо розлогу цитату з монографії Арона Гуревича 
«Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства»: «Вместе 
с тем мы не в состоянии обнаружить в имеющихся средневековых текстах 
фольклорную культуру «в чистом виде», и не только потому, что ее носители 
были лишены возможности запечатлеть свои взгляды в письменности. Причина 
коренилась, видимо, в том, что такой «беспримесной» народной культуры  
в Средние века уже не существовало. В сознании любого человека эпохи, даже 
самого необразованного и темного, жителя «медвежьего угла», так или 
иначе, имелись какие-то элементы христианского, церковного мировоззрения, 
сколь ни были они фрагментарны, примитивны и искажены. С другой же 
стороны, в сознании даже наиболее образованных людей, опирающемся на 
Священное писание и прошедшем выучку у патристики, библейской экзегетики 
и аристотелизма, не мог не таиться, пусть в угнетенном, латентном виде, 
пласт народных верований и мифологических образов. Соотношение всех этих 
компонентов у образованной элиты и необразованной массы, разумеется, было 
различным, но многослойность и противоречивость сознания – достояние 
любого человека той эпохи, от схоласта, церковного прелата и профессора 
университета до простолюдина. Потому-то мы и можем найти это  смешение, 
симбиоз в неразрывном единстве на всех уровнях средневековой духовной жизни» 
[3, с. 13].



135Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

Оксана Коваленко, Ігор Сердюк
ХРИСТИЯНСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ ГОНЧАРСТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ДОМОДЕРНОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

1. Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі / Пітер Берк ; пер. з англ. – 
К. : Український центр культурних досліджень, 2001. – 376 с.

2. Галятовський І. Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський ; упоряд. І. П. Чепіга. – 
К. : Наукова думка, 1985. – 446 с.

3. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / 
А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1990. – 396 с.

4. Зіновіїв К. Вірши. Приповісті посполиті / Климентій Зіновіїв. – К. : Наукова думка, 
1971. – 391 с.

5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Жак Ле Гофф ; общ. ред. 
Ю. Л. Бессмертного ; послесл. А. Я. Гуревича. – М. : Издательская группа Прогресс, 
Прогресс-Академия, 1992. – 376 с.

6. Франко І. Фарбований лис та інші казки / Іван Франко. – К. : Ранок, 2015. – 60 с.
7. Харари Ю. Sapiens. Краткая история человечества / Юваль Ной Харари. – 

М. : Синдбад, 2016. – 520 с.
8. Яковенко Н. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського / 

Наталя Яковенко. – К. : Критика, Laurus, 2017. – 700 с.

© Oksana Kovalenko (Opishne, Ukraine),  
Ihor Serdiuk (Poltava, Ukraine), 2019

CHRISTIAN RECEPTIONS OF POTTERY CRAFT  
IN UKRAINIAN PRE-MODERN SOCIETY

The problem of ideas about the potter, his work and pottery craft, which were in the Hetman Ukrainte 
in pre-modern times, has been considered. The matter at issue is understanding these phenomena in 
Christian culture. Several levels of interpretation have been distinguished – from religious philosophy 
to national piety, which have been made on the basis of the works of Ioanykiy Galatowsky, Klymentiy 
Zinoviiv, and other authors
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Показано особливості функціонування тілесності в сучасному мистецтві. Експліковано вчення 
Антонена Арто про тілесність у концепції «театру жорстокості» як таке, що зумовило зміни 
в ставленні до тіла в сучасній культурі. Суб’єкт проаналізовано як центральний елемент 
концепції, де емоційно-тілесні стани руйнують цілісність, а її відновлення відбувається 
усвідомлено. Вивчено трансформацію вчення Антонена Арто про тіло в концепції «тіла без 
органів» Жиля Дельоза й Фелікса Ґваттарі, де змінюється не тіло через зв’язок з емоціями,  
а проект уявлень суб’єкта про тіло та його структуру

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: тілесність, «театр жорстокості», мистецтво, суб’єкт, культура,  
Антонен Арто, Жиль Дельоз, Фелікс Ґваттарі 

А
рт-практики сьогодення є предметом наукової уваги філософсько-
культурологічних дисциплін не тільки щодо сюжетного та ідейного 
навантаження, змішування родо-видо-жанрової типології. Інтенсивне 

залучення тілесності в різних якостях спонукає прискіпливо розглянути витоки  
й перспективи означеної тенденції. Більше того, «експансія» тілесності спостерігається 
й у повсякденному житті, що закликає розширити діапазон рефлексії від мистецтва 
до культури загалом.

Тому, по-перше, з’ясуємо, що ж будемо розуміти під тілесністю. По-друге, 
спробуймо встановити концептуальне поле формування статусу тілесності  
в мистецтві. По-третє, покажемо, як конструкт тілесності, задіяний у мистецтві, 
екстраполюється на повсякденні виміри культури. 

Отже, тіло – це біологічна оболонка суб’єкта, тоді як тілесність є багатомірною 
інформаційною системою, цілісність якої зумовлена взаємодією її внутрішнього  
й зовнішнього, біологічного й психологічного, соціального й культурного рівнів. 
Також тілесність відбиває на собі соціальні й культурно-історичні цінності [5, с. 73]. 

Концептуалізація тілесності, зумовлена другорядністю статусу тіла упродовж 
кількох віків через руйнацію декартовим висловом «Cogito ergo sum» образу суб’єкта 
як психосоматичної цілісності, звела його тільки до того, що мислить і пізнає,  
а не хворіє, втомлюється, відчуває спрагу тощо. Через таку гносеологічну редукцію 
осмислення суб’єкта відбувалося з позицій його поділу на розумово-чуттєву  
й тілесну складові. Процес повернення тілесності до своїх основ тривав завдяки 
«філософії життя», марксизму, фрейдизму й філософії Серена К’єркегора, тоді  
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як поза увагою перебуває постать Антонена Арто*, чия інтелектуальна діяльність 
стала тим чинником, що зумовив повернення тіла до первинного статусу  
як предмета вивчення й елемента щоденних практик. 

Парадокс із вивчення інтелектуального спадку Антонена Арто полягає в тому, 
що його традиційно досліджують як театрального теоретика, але запропонована 
ним програма реформації театру є непрацездатною. Це скоріше декларація, аніж 
алгоритм дій. Тоді як ширше, у вимірах мистецтвознавства, культурології, філософії, 
його згадують дотично. Так, Жак Дерріда в праці «Театр жорстокості й закриття 
вистави» [3] театральну теорію Антонена Арто розглянув у лінгвістичному вимірі, 
наголосивши на тому, що жорстокість є метафоричною категорією, яка не зводиться 
лише до насильства. Крім того, варто відзначити працю Мераба Мамардашвілі 
«Метафізика Антонена Арто» [4], де діяльність мислителя показано крізь призму 
його вагомості в сучасній культурі, а також, що важливо для цієї теми, порушено 
питання соматичного аспекту особистих переживань Арто його сьогодення й власної 
філософії.

Що ж пропонував Антонен Арто? Радикальну, на перший погляд, зміну  
сюжету, ролі слова, руху, музичного інструмента, освітлення, костюма, декорацій  
в п’єсі. Зокрема, «ми позбавляємося від сцени та залу; їх варто замінити певним 
єдиним простором, який позбавлено будь-яких відділів та перегородок, – цей 
простір і стає справжнім театром дій. Відновлюється безпосередня взаємодія 
між спектаклем і глядачем, між глядачем та актором, адже глядач перебуває 
в центрі дії, яка огортає його та залишає після себе незгладимий слід» [1]. 
Проте опис театральної дії по всій території приміщення, де мають бути білі стіни  
й балкони, щоб актори мали змогу долучатися до постановки в необхідний момент, 
завершується тезою про незрозуміло яким чином, але збереження класичного 
поділу театрального простору на сцену й зал: «Однак щоразу необхідно зберігати 
певне центральне місце – воно не повинно бути сценою у власному сенсі слова, 
воно покликане надати можливості дії знову збиратися воєдино з розрізнених 
фрагментів і знову зав’язуватися щоразу, коли це потрібно» [1]. Тобто сцена 
не територіально, але ідейно має бути присутня. Зазначу, що аналогічний процес 
відбувався в образотворчому мистецтві, коли Марсель Дюшан розмістив у центрі 
виставкової зали пісуар, чим візуалізував проблему кордонів мистецтва: невже 
мистецтво – це те, що експонується? Чи все, що експонується, є мистецтвом? 

Суб’єкт такого театру здатен реалізовувати власні бажання, бути активним, 
реалізовувати творчий потенціал не вербально, а саме через тілесність. Тобто всією 
своєю нерозривною цілісністю, де фізичні почуття впливають на емоційний стан  
і навпаки. Антонен Арто обрав радикальний варіант використання цієї зв’язки, адже 
вважав, що крик, удар, поштовх, які стають фізичними проявами емоційного стану, 
повинні бути задіяні в спектаклі. Важливо те, що в театральній постановці мають 
брати участь не лише актори, дії яких чітко передбачені сценарієм, але й глядачі. 

* Антонен Арто (1896–1948) – французький письменник, поет, драматург, актор, 
художник, сценарист, режисер і теоретик театру
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Тому негативні емоції, які людина відчуватиме й проявлятиме в театрі, будуть 
повністю усунені й позбавлять суспільство від агресії. Тобто «театр жорстокості» 
мав виконувати в суспільстві терапевтичну функцію. 

Проте автор «театру жорстокості» заперечував прояви насильства  
в повсякденному житті через відвідування постановок за його методикою.  
На думку Арто, насильство на сцені формує енергетичне поле, в межах якого 
глядач сам дійде до думки про те, що ідеали війни та вбивства є хибними. Отже, 
через досвід насильства над тілом суб’єкт має усвідомити небезпечність будь-яких 
форм агресії щодо себе та інших. Але коли театр спонукав би когось до агресії, 
Арто звинувачував не свою діяльність, а життя: «Я вважаю, що сучасна соціальна 
система несправедлива та заслуговує на загибель. І тут потрібен радше  
не театр, а кулемет» [1]. Таким чином, реформаційна програма Арто адресована 
не широкому загалу, а обмеженому прошарку суспільства. Вплинути на свідомість 
через емоційні враження в театрі можливо, але застосовувати не до кожного 
відвідувача.

Власне, постановка, за уявленнями Арто, повинна відтворювати шаманський 
ритуал, але ретельно відрежисований. Дійство являло собою синтез музики, 
міміки, танка, реплік, світла за схематичним сюжетом, з умовними костюмами  
й декораціями.  

Хоча Арто в есе «Театр і чума» зазначав: «Важливо визнати, що 
театральна гра, як чума, є свого роду безумством, і це безумство заразне» 
[1]. Але узгодженість елементів постановки свідчить не про імпровізаційність 
спектаклю, а про регламентовані дії: «Жорстка відповідність проривається 
від зору до слуху, від інтелекту до почуттів, від жесту персонажа до пагона 
рослини, що постає в пам’яті на фоні різкого музичного звука. Зітхання духових 
інструментів продовжують собою коливання голосових зв’язок із відчуттям 
такої спорідненості, що не розрізнити, чи сам голос все ще звучить або триває 
відчуття, яке із самого початку ввібрало в себе голос. Гра суглобів, музичний 
кут, який утворює рука з передпліччям, нога, що тупотить, вигин коліна, пальці, 
які, здається, відділяються від долоні…» [1]. Синкретизм почуттів, жестів, звуків, 
природи й людини, живої й неживої природи утворюється через тіло, яке стає 
продовженням всесвіту й яке набуває втілення в музичних інструментах, реквізиті, 
костюмах, які, у свою чергу, вписуються в декорації. Саме через людську тілесність 
стає можливим перетворення штучного на природне, зовнішнього – на внутрішнє, 
голосу – у музику, актора – у костюм, декорацій – на світло. Суб’єкт як тілесне буття 
стає основою вистави.

Важливо, що постановка «театру жорстокості» повинна відбуватися без 
насильства в прямому сенсі цього слова: «Це тремтіння, цей дитячий вереск, 
ця п’ятка, яка відстукує ритм, підкорюючись автоматизму несвідомого, яке 
випущено на волю… – ось зображення страху» [1]. Те, що Арто назвав жорстокістю, 
є безповоротним усвідомленням себе як психосоматичної цілісності. Нерозривність 
думки й руху, слова й музики, світла й одягу, тварини й людини, насильства  
й кохання, сновидіння й реальності вможливлюється виключно через тілесність. 
Знаходимо в Арто підтвердження цього висновку: «Від жесту до крику або звуку 
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немає переходу: все пов’язано дивними каналами, неначе накресленими в самій 
свідомості!» [1]. 

Такими виразними засобами, як крик, світло, музика, манекени, класичні 
сюжети в незвичній трактовці, Арто не провокував, а руйнував суб’єкт. Усі дії в театрі 
були спрямовані на максимальне визволення прихованих у людині страхів, емоцій, 
сподівань для того, щоб суб’єкт побачив основу самого себе, а потім відмовився від 
фобій, агресії, почуттів, тобто від самого себе, щоб досягнути безособового рівня 
буття, що знову дозволяє провести паралелі з первісною культурою. Але в результаті 
руйнації суб’єкта відбувається його переродження як психофізіологічної цілісності, 
але усвідомленої. Цілісність суб’єкта стає не сама собою зрозумілою, а такою, яку 
потрібно приймати й підтверджувати. Суб’єкт стає тим, ким хоче бути. 

Подібне самовизначення стосується не професії, звичок, дозвілля, статевих 
відносин, а фундаментальніших, аніж соціальні маркери, речей. Концепція 
Арто вможливлює конструювання власного тіла завдяки усвідомленню себе як 
психофізіологічної структури. Так у сучасній культурі формується ідейне тло для 
тілесних практик. Концепція «тіла без органів» французьких філософів Жиля 
Дельоза й Фелікса Ґваттарі, на перший погляд, є суто теоретичною, неможливою  
в житті. Проте вона – наслідок процесу трансформації ставлення до тіла, який було 
розпочато Антоненом Арто. Хрестоматійна цитата з другого тому праці «Капіталізм 
і шизофренія» Дельоза й Ґваттарі відображає означений процес: «Хіба так уже 
принизливо та загрозливо ховати очі, аби бачити; легені, аби дихати; рот, аби 
жерти; язик, аби балакати; мозок, аби мислити…? Чому б не ходити на голові, 
не співати черевною порожниною, не бачити шкірою, не дихати животом… 
Там, де психоаналіз говорить: Стійте, зрозумійте себе, – ми говоримо: Йдемо 
далі, ми ще не знайшли свого тіла без органів, не достатньо зруйнували своє я» 
[2]. Отже, філософи пропонують те саме, що й Арто – руйнування уявлень про 
себе. Самопізнання завдяки зреченню своєї природи. Але якщо Арто пропонував 
відтворення суб’єкта на якісно новому рівні, Жиль Дельоз і Фелікс Ґваттарі говорили 
про формування колективного буття, де не буде поділу на внутрішній світ суб’єкта 
й навколишній світ, тому тіло без органів описували таким чином: «Ми трактуємо 
тіло без органів як інтенсивне яйце, яке визначається осями та векторами, 
градієнтами та порогами, динамічними тенденціями з мутацією енергій, 
кінематичними рухами з переміщенням груп, з міграціями» [2]. Суб’єкт стає місцем, 
через яке проходить життя, і він має сам винайти ті елемент, почуття, емоційний 
стан, які допоможуть йому відтворювати себе щоденно. Самі автори концепції 
«тіла без органів» пропонували місце, колектив і план як інструменти формування 
суб’єкта.

Концепція «тіла без органів» заперечує не суб’єкта і не людиноподібний 
конструкт суб’єкта, а лише першообраз, проект, ескіз, сам намір суб’єкта існувати. У 
цьому намірі немає визначених функцій певних внутрішніх органів, а також статевих, 
вікових, соціальних відмінностей. Утілення цього проекту, його активність, тілесні 
практики залежать виключно від того, чого бажатиме суб’єкт. Тому Жиль Дельоз 
і Фелікс Ґваттарі зазначали, що «тіло без органів – це бажання, це те, що та 
за допомогою чого ми бажаємо» [2]. Тобто коли Дельоз і Ґваттарі максимально, 
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здавалося б, віддалилися від Арто, вони виявилися співзвучними думкам свого 
попередника. Адже концепція «тіла без органів» конструює суб’єкт не як «суповий 
набір», а як тілесно орієнтований конструкт, де модифікується не тіло, а сама думка 
про його структуру. І там, де Арто запропонував жорстокість як головне почуття, 
проходячи через яке всім своїм тілесним єством, існування суб’єкта набувало 
усвідомленості, Дельоз і Ґваттарі описували насолоду як категорію, наділену саме 
такими функціями щодо тіла. 

Як же ж концептуалізація тілесності працює за життєвих реалій? Трансформації 
уявлень Арто про тілесність у концепції «тіла без органів» Дельоза й Ґваттарі 
вможливили культ тілесності в сучасній культурі, чим підтвердили свій не лише 
теоретичний, але й практичний зміст. Статева належність, форма тіла, розміри 
окремих його частин, колір шкіри, очей, волосся, зміни поверхні шкіри за допомогою 
епіляції, шрамування, пірсингу, татуажу, а також визнання суспільством як 
рівноправних суб’єктів з невідповідними соціальним стандартам тілами, частинами 
тіл, їх відсутністю, – таким є діапазон актуалізації тіла в сучасній культурі, завдяки 
Арто. 
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THE CONSTRUCT OF PHYSICALITY IN CONTEMPORARY ART

The peculiarities of bodily functioning in contemporary art have been shown. Antonin Artaud’s 
doctrine of corporeality was explored in the concept of «theater of cruelty» as such, which led to changes 
in attitudes towards the body in contemporary culture. The subject has been analyzed as the central 
element of the concept, where emotional and physical states destroy integrity and its recovery occurs 
consciously. Transformation of Antonin Artaud’s doctrine of the body in the concept of «body without 
organs» by Gilles Deleuze and Félix Guattari is studied          [Received September 11, 2017]
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Представлено основні моменти трансформації окремих провідних ідей філософії мови 
Олександра Потебні (1835–1891): походження мови загалом і слова зокрема, значення 
апперцепції, асоціації й злиття уявлень як джерел формування понять і суджень, можливості 
пізнання істини через співвідношення сутності й явища на позитивістське естетичне 
(представлене психологією творчості) вчення Дмитра Овсянико-Куликовського. В останньому 
основну роль відіграє відмова від категорій істини й краси в їх класичному сенсі на користь 
ототожнення наукової й художньої творчості на підставі оперування образними уявленнями

[Одержано 16 вересня 2017]

Ключові слова: мова, слово, внутрішня форма слова, образ, уявлення, поняття, судження, 
апперцепція, істина, позитивізм, психологія творчості, Дмитро Овсянико-
Куликовський, Олександр Потебня

В історії української естетичної думки особливої уваги варті друга 
половина ХІХ – початок ХХ століття. Адже саме в цей період, 
незважаючи на бездержавність України, провідними українськими 

мислителями й ученими було проведено значну роботу з виявлення можливостей 
наукового вивчення мистецтва зокрема й духовної культури загалом. В один ряд 
з Михайлом Драгомановим, Іваном Франком, Михайлом Грушевським можна 
поставити двох не менш відомих видатних українців: Олександра Опанасовича 
Потебню (1835–1891) і Дмитра Миколайовича Овсянико-Куликовського (1853–1920), 
здобутки яких у мовознавстві, філософії й споріднених галузях наук мають світовий 
рівень.

Оцінки ідейної спадкоємності Олександра Потебні та Дмитра Овсянико-
Куликовського в класичних історико-філософських працях доволі різняться, що 
зумовлено, звісно, різними теоретичними засадами, якими керується той чи інший 
мислитель. Так, православний священик Василь Зеньківський, на час написання 
своєї фундаментальної «Історії російської філософії», з відомих причин (орієнтація 
на російську культуру), не вказуючи на належність обох мислителів-науковців до 
українства, а також не сприймаючи позитивізму, особливо в його другій історичній 
формі, обмежився доволі короткою реплікою: «З геніальних побудов (у галузі 
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мовознавства) Потебні намагався накреслити обриси світогляду, який випливав 
би з них, його учень Д. М. Овсянико-Куликовський, але це вийшло філософськи дуже 
бідним» [2, с. 702]. 

Натомість Дмитро Чижевський у «Нарисах з історії філософії на Україні» по 
суті справи визначив провідні ідеї досліджуваних авторів, зазначаючи, що «центр 
уваги Потебні – філософія мови. Потебня йде в ній за В. Гумбольдтом, Лотце 
та Штайнталем. Мова є знаряддя думки. Тому філософія мови Потебні зачіпає 
багато питань теорії думання і теорії пізнання. Наука і мистецтво – лише 
різні шляхи пізнання; з них мистецтво є навіть перший і первісний шлях. Аналізи 
Потебні переходять до теорії поезії… Із українців, учнів Потебні, філософією 
мови, філософією національності і психологією творчості займався Дм. Овсянико-
Куликовський (1853–1920); філософії національності та характерології 
українського народу торкався М. Ф. Сумцов (1854–1924)» [14, с. 156]. 

На теренах колишнього СРСР двічі – у 1976 та 1989 роках – у московських 
видавництвах «Искусство» й «Правда» відповідно вийшли друком збірки 
філософських праць Олександра Потебні. Прикметно, що упорядниками й авторами 
вступної статті до першої з них стали українські вчені – Іван Іваньо та Альда 
Колодна. Проаналізувавши провідні естетичні ідеї мислителя, навіть з огляду на 
«канонічні» на той час твердження про елементи матеріалізму й ідеалізму в них, 
щойно названі дослідники підсумували: «Сучасне прочитання праць Потебні 
переконує нас у тому, що «інтелектуалізм» його концепції – це глибоке 
розуміння єдності двох боків людської діяльності, які мають вираження в науці 
та мистецтві. На основі дослідження природи мови вчений дійшов висновку, що 
мистецтво характеризується єдністю пізнавальної та творчої діяльності… 
Видатний лінгвіст у розв’язанні естетичних проблем багато в чому випереджає 
пошуки, віддзеркалені, наприклад, у трактаті І. Франка «Із секретів поетичної 
творчості» [3, с. 30].  

Розкриваючи контексти й історичні перспективи мовознавчої й філософської 
творчості Олександра Потебні, автор передмови до другої з названих збірок його 
праць – Альберт Байбурін, звернув увагу щонайменше на два важливих моменти. 
Першим із них є той, що «Звернення до поняття «народ» у вирішенні проблеми 
мови й мислення пояснює постійний інтерес Потебні до питань співвідношення 
колективної та індивідуальної психології, розуміння й нерозуміння, психології 
сприймання художніх образів. Ці питання надалі особливо активно розроблялися 
учнями Потебні – Д. М. Овсянико-Куликовським, В. І. Харцієвим, А. Г. Горнфельдом, 
О. Л. Погодіним та іншими» [1, с. 5]. Наступний – «Лінгвістична теорія Потебні 
стала фундаментом для його побудов у галузі поетики й естетики. Не випадково 
найбільш важливі його ідеї в цій галузі (про ізоморфізм слова щодо художнього 
твору, внутрішньої форми слова – щодо образу в художньому творі тощо) 
базуються на лінгвістичних категоріях» [1, с. 7].

З новітніх наукових розвідок, присвячених серед іншого Олександрові Потебні 
й Дмитрові Овсянико-Куликовському, варті уваги монографія італійської дослідниці 
Даніели Стейли «Наука й революція: рецепція емпіріокритицизму в російській 
культурі (1877–1910)» і кандидатська дисертація з історії філософії української 
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Богдан Матюшко
ЛІНГВО-ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ПОТЕБНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕСТЕТИКИ...

дослідниці Вікторії Свищо «Лінгвофілософська проблематика у творчості 
Д. Овсянико-Куликовського», частина якої, опублікована у вигляді статті «Особливості 
позитивістської концепції філософії мови Д. Овсянико-Куликовського», 
конкретизує ідейні зв’язки між двома українськими мислителями-науковцями. 
У монографії італійської дослідниці Даніели Стейли йдеться про застосування 
позитивістської теорії наукового знання в гуманітарній царині, що має місце 
у творчості досліджуваних авторів: «Те, що запозичені з епістемології принципи 
задіювалися в більш широкому (філологічному та літературному) контексті, 
зовсім не дивує, якщо, з одного боку, врахувати такий факт, що саме в той 
період «учителі» Овсянико-Куликовського Олександр Опанасович Потебня й 
Олександр Миколайович Веселовський пропонували піднести історію літератури 
до особливого рангу науки, а з іншого боку, врахувати те особливе становище, 
яке тоді ще посідали природничі науки» [13, с. 90]. 

Вікторія Свищо, у свою чергу, наголосила на спільності ідейної основи наукових 
і філософських пошуків Олександра Потебні й Дмитра Овсянико-Куликовського: 
«Найпомітнішою школою наприкінці ХІХ ст. була психологічна школа (О. Потебня, 
Д. Овсянико-Куликовський), яка походила із культурно-історичного напрямку, 
поставивши на перший план проблему взаємовідносин думки і мови, особливості 
художнього і наукового мислення, літератури і соціальної психології, психології 
творчості та естетичного сприйняття» [12, с. 83].

Щоб краще зрозуміти, які ідеї Олександра Потебні розвивав Дмитро 
Овсянико-Куликовський, слід звернути увагу на такі складові лінгвофілософського 
вчення першого з названих мислителів, як походження мови загалом і слова 
зокрема, роль певних процесів мислення в утворенні мови й проблема істини як 
мовного відображення дійсності, викладені ним в основоположній праці «Думка 
і мова» (1862). 

Олександр Потебня вбачав джерело мови в різноманітних душевних станах 
людини, що, власне, характерно для психологізму як філософського напрямку. 
Він писав: «Спочатку люди жили як тварини, потім відчули спонуку з’єднатися 
у суспільство і знайти засіб взаємного повідомлення думки. Імовірно, перш за все 
їм спала на думку міміка, але згодом вони побачили недостатність цієї мови, 
помітили, що душевні порухи змушують їх видавати відомі звуки та що за 
допомогою звуків тварини розуміють одне одного. Природньо було застосувати 
це відкриття і зробити звуки знаками думок» [11, с. 20]. Що стосується конкретних 
частин мови, то в поясненні їх виникнення присутній відомий естетичний елемент, 
що, як побачимо згодом, розроблятиметься учнями Олександра Потебні, у тому 
числі Дмитром Овсянико-Куликовським: «Перші слова були звуконаслідувальними. 
Винахідники мови чинили подібно до живописця, який, зображуючи траву або 
деревні листки, вживає для цього зелену фарбу; бажаючи, наприклад, виразити 
предмет дикий та грубий, вибирали і звуки дикі та грубі. Далі, підбадьорені 
успіхом, люди стали вигадувати слова, які мали більш віддалену схожість  
з предметами… Так з’явилися і частини мови; треба було назвати субстанцію 
– вигадували іменник, самі не знаючи, подібно до сучасних неосвічених людей, 
що це іменник; треба було позначувати якість – вигадали прикметник тощо» 
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[11, с. 20]. З цим пов’язане відоме особливе місце вигуку як частини мови, адже він, 
за Олександром Потебнею, не належить до слів: «він не має значення у тому сенсі, 
в якому його має слово» [11, с. 91-92].

Як уже відомо, основою мовних одиниць є відчуття й зумовлені ними 
сприйняття певних предметів, а також різні почуття: «Навряд чи хто коли-небудь 
відкидав необхідність зв’язку почуття зі звуками на кшталт тваринних криків, 
сміху, плачу, стогону; але слід сказати більше, що й членороздільний звук, 
зовнішня форма людського мовлення, фізіологічно однорідний з названими 
явищами і так само залежить від почуття, яке хвилює душу, тобто спершу 
теж мимовільний, хоча згодом стає слухняним знаряддям думки» [11, с. 82]. 
Згодом звук пов’язується з певним предметом як певний образ цього предмета: 
«Звук, що видається людиною, сприймається нею самою, і образ звука, постійно 
ідучи за образом предмета, асоціюється з ним. У новому сприйманні предмета 
або пригадуванні минулого повторюється і образ звука, і вже слідом за цим  
(а не безпосередньо, як у суто рефлективних рухах) з’явиться сам звук» [11, с. 94]. 
Крім раніше згаданої зовнішньої форми слова, яка являє собою, передовсім, його 
звуковий склад, особливого значення набуває внутрішня його форма – термін, один 
з ключових у лінгвофілософському вченні Олександра Потебні. Внутрішня форма 
слова – це «відношення змісту думки до свідомості вона показує, якою постає 
перед людиною її власна думка» [11, с. 98]. 

Звідси випливає, що «у створенні слова, а також і в процесі мовлення  
й розуміння, який відбувається за одним законом зі створенням, уже отримане 
враження зазнає нових змін, ніби повторно сприймається, тобто, одним словом, 
апперцепується» [11, с. 105]. Визначення апперцепції як «зміна пояснюваного» 
уточнене наступним чином: «вона є участю відомих мас уявлень в утворенні 
нових думок» [11, с. 109]. Поряд з апперцепцією, основними законами утворення 
«рядів уявлень», тобто основ мовних одиниць, є асоціація й злиття. Перша з них 
«полягає в тому, що різнорідні сприйняття, дані одночасно або одне за одним, 
не знищують взаємно своєї самостійності, подібно до двох хімічно споріднених 
тіл, які утворюють з себе третє, а залишаючись самими собою, складаються  
в одне ціле. Два кольори, дані разом кілька разів поспіль, не змішуючись між 
собою, можуть сполучитися так, що ми одного уявити собі не можемо, не 
уявляючи іншого» [11, с. 120]. Злиття, «як показує саме слово, відбувається тоді, 
коли два різних уявлення приймаються свідомістю за одне й те саме, наприклад, 
коли нам здається, що ми бачимо вже знайомий предмет, тоді як перед нами 
зовсім інший» [11, с. 120]. Значення уявлення полягає в тому, що воно «є відомим 
змістом нашої думки, але воно має значення не саме по собі, а тільки як форма, 
в якій чуттєвий образ входить у свідомість; воно – лише вказівка на цей образ 
і поза зв’язком з ним, тобто поза судженням, не має сенсу» [11, с. 132]. Тому, 
поряд із «засобом усвідомлення єдності чуттєвого образу» слово «є в той же 
час і засобом усвідомлення спільності образу» [11, с. 138]. Олександр Потебня 
пов’язав між собою також одні з найважливіших форм абстрактного мислення – 
поняття й судження: «Будь-яке судження є акт апперцепції, тлумачення, пізнання, 
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так що сукупність суджень, на які розклався чуттєвий образ, можем назвати 
аналітичним пізнанням óбразу. Така сукупність є поняття» [11, с. 145].

При цьому Олександр Потебня засвідчив, що будь-який предмет пізнається 
саме як сутність, а не сукупність певних його ознак: «Дійсне знання для людини є 
лише знання сутності; різноманітні ознаки a, b, c, d, які помічаються в предметі, 
не становлять самого предмета А, ані взяті нарізно (тому що, очевидно, колір 
шерсті собаки та все інше не є ще собака), ані у своїй сукупності, по-перше, 
тому, що ця сукупність є сума, множинність; по-друге, тому, що А як предмет 
має для нас полягати не лише в сумі відомих нам ознак a+b+c, але й у можливості 
невідомих x+y,.. повинне бути чимось відмінним від своїх ознак і між тим таким, 
що об’єднує їх і встановлює їх існування» [11, с. 139]. Урешті-решт, «при цьому слід 
пам’ятати, що, звісно, таке значення не є істина, але вказує на існування істини 
десь у далині і що взагалі людину характеризує не знання істини, а прагнення, 
любов до неї, переконання в її бутті» [11, с. 139].

З цими міркуваннями й пов’язується перша згадка Дмитра Овсянико-
Куликовського про Олександра Потебню як свого вчителя в царині мовознавства, 
філософії мови й естетики. Нею можна вважати слова з праці «Мова і мистецтво» 
(1895), в яких маємо попереднє окреслення загальних рис майбутнього 
естетичного вчення мислителя: «Першоджерело мистецтва ми бачимо, слідом 
за О. О. Потебнею, у мові. Потебня ще 1862 року, виходячи з ідей Вільгельма 
Гумбольдта, вказав, в етюді «Думка і мова», на зв’язок мистецтва з деякими 
явищами мови. Тут особливо важливе значення має аналогія, проведена між 
словом з так званою «внутрішньою формою» та «художнім образом». Цю ідею 
я вважаю найвищим чином плідною, і вона слугуватиме нам відправною точкою 
в розвитку наших думок про походження й природу мистецтва» [10, с. 4].

Шостий з дев’яти томів зібрання власних творів, які Дмитро Овсянико-
Куликовський видав за життя, майже цілком (п’ять, включаючи передмову,  
з семи вміщених у ньому праць) присвячений естетиці й психології творчості. Так, 
у передмові до нього вчений писав: «Вихідну точку зору можна сформулювати 
так: людство вийшло зі звірства і, проходячи через варварство, розвивається 
у напрямку найвищої людяності» [9, с. 1]. Далі Дмитро Овсянико-Куликовський 
засвідчив, у цілком позитивістському дусі, набагато більший, ніж в Олександра 
Потебні, ступінь відносності наукового знання: «Що стосується постановки питань, 
то я дозволю собі назвати її науковою – у розумінні намагання позбутися будь-
яких залишків міфологічності, яких усе ще багато в сучасному мисленні, особливо 
в галузі питань психологічних. Я не претендую на наукову обґрунтованість та 
доведеність моїх міркувань і висновків (та й пропоновані статті, окрім останньої 
– «Основи ведаїзму», – не можуть бути названі «дослідженнями» або «науковими 
трактатами»); я лише роблю спробу мислити явища так, щоб у моїх поняттях  
і висновках не було нічого, що нагадує міфологічні прийоми думки, наприклад, той, 
з огляду на який явища відливаються у форму субстанції. Категорія «субстанція»  
є категорією архаїчною…» [9, с. 1]. Розвиваючи цю думку, вчений заявив про 
відмову від таких ключових естетичних категорій (термінів), як краса й істина: «Вони 
дуже підступні, ці терміни: у них дрімає старий міф. Особливо небезпечним  
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і незручним є другий – «краса». Я його рішуче відкидаю, тому що не визнаю науковим 
поняття, з ним пов’язане, оскільки воно застосовується до найвищих процесів 
думки, – найчастіше до художніх. Про «красу» об’єктивну (у природі, у космосі)  
і мови бути не може: це – міф, походження й історію якого неважко прослідкувати. 
Може бути мова лише про «красу» суб’єктивну, тобто про відчуття, почуття, 
усвідомлення, ідею «красивого». Але в такому разі цю суб’єктивну «красу» 
слід розкласти на відомі психічні процеси. Провівши таку операцію з явищем, 
яке називається «відчуттям та ідеєю краси», у сфері найвищого мислення  
й творчості (у тому числі й художньої), ми отримуємо в результаті такі психічні 
процеси, для позначення яких термін «краса» і незручний, і непотрібний, і якщо вже 
вдаватися до стародавньої, успадкованої з часів міфу термінології, то в цьому 
випадку набагато краще вжити термін «істина». Мистецтво, яке є процесом 
мислення, шукає «істину», (а зовсім не «красу»), як шукає істину наука й філософія; 
відмінність лише в тому, що «істина», яку здобувають наука та філософія, 
набуває форму абстрактного поняття, а «істина», яка осягається мистецтвом, 
дана у формі образу. Тим не менш, ми відмовляємося і від терміна «істина», 
адже і в ньому є помітна частка міфологічності. Говорячи «істина», ми мимоволі 
надаємо нашій думці небажаного напряму в бік поняття про щось ззовні дане, 
позитивне, «суще» [9, с. 2]. Подальші міркування Дмитра Овсянико-Куликовського  
є поглибленням уже відомого положення Олександра Потебні про недосяжність 
самої істини: «Істини немає, а є лише прагнення до пізнання, відповідного до цього 
рівня пізнавальних сил. Категорію «істини» слід замінити на категорію «методу», 
процесу пізнавання… По суті справи, «істина» є поняттям догматичним, і воно 
перейшло, як спадщина, у філософію й науку з релігійних систем. У наш час, коли 
остаточно з’ясувався недогматичний характер наукового та філософського 
мислення, доводиться або урізати саме поняття «істини», перетворюючи її 
на відносну, умовну, суб’єктивну і тимчасову, або, що послідовніше – зовсім його 
відкинути, як нефілософське і ненаукове» [9, с. 2].

У «Вступі до ненаписаної книги з психології розумової творчості (науково-
філософської та художньої)» Дмитро Овсянико-Куликовський розвинув чергову 
ідею Олександра Потебні. Йдеться про чуттєві сприйняття як основу мислення  
й почуття, причому тут же ставиться проблема несвідомого: «Для з’ясування 
відносної досконалості, або, краще, недосконалості нашої психіки передовсім 
слід звернути увагу на взаємовідношення думки і почуття. Вникаючи в психічну 
природу цих двох сфер, ми чітко бачимо корінну відмінність між ними, їх розлад 
і доходимо висновку, що це – ніби «дві душі», які мають свої особливі «закони», 
прагнення, завдання. Душевна рівновага та благополуччя людини значним чином 
залежать від того, наскільки дійшли згоди між собою ці «дві душі», наскільки 
міцним є їх союз» [4, с. 6]. Але водночас «є одне, що їх зближує та споріднює:  
це – єдність їх походження. Основною коміркою, з якої вони виникли, мають бути 
визнані елементарні чуттєві сприйняття (зорові, слухові, дотикові тощо).  
Ці сприйняття, поки вони ще не перероблені на уявлення, суть стільки ж 
елементи почуття, скільки й думки, або, точніше, це – початки майбутніх 
почуттів і матеріал майбутньої думки. Якщо завгодно, тут можна бачити 
ніби попередній синтез почуття і думки» [4, с. 6]. Отже, певна єдність наукового  
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й художнього мислення випливає з їх елементарної основи, якою виступає сенсорна 
інформація.

У промові «Значення наукового мовознавства для психології думки», 
виголошеній у Харківському університеті 1901 року на вшанування пам’яті 
Олександра Потебні, Дмитро Овсянико-Куликовський використав положення 
свого вчителя про слово як «складний психічний процес, що належить до того 
відділу психіки, який зветься думкою і зводиться до відомих процесів асоціації  
і апперцепції» [8, с. 46] як вихідне для розв’язання питання про зміст роботи думки. 
Адже «Психіка активна, а не пасивна. Життя духа є психічною працею, це – робота 
думки, почуття і волі. Лишаючи осторонь почуття і волю і маючи на увазі лише 
думку, ми скажемо, що психічна робота думки яскраво відзначена наступною 
важливою ознакою: вона діє двояко: 1) витрачаючи силу та 2) зберігаючи силу» 
[8, с. 47]. До процесів, які переважно зберігають силу, належать, передовсім, «ті, 
які відбуваються у сфері несвідомій… Що в цій сфері відбувається доволі значна 
робота думки, від найпростіших асоціацій до справжніх умовиводів, що тут 
здійснюються – у великих умах – складні інтуїції наукові, філософські та художні, 
нарешті, – у геніїв – тут же виробляються великі творчі ідеї, – у цьому не може 
бути, після всього, що ми знаємо з психології та історії думки, ані найменшого 
сумніву» [8, с. 47].

Висловлена раніше думка Дмитра Овсянико-Куликовського про єдність 
наукового й художнього мислення з-поміж іншого конкретизується ним у статті 
«Спостережний та експериментальний методи у мистецтві (До теорії та до 
психології художньої творчості)». Так, «у художній творчості розрізняються 
два методи: спостереження та експеримент (дослід), психологічно споріднені 
з відповідними методами в науці» [7, с. 61], а головною ідеєю названої праці 
є те, що «в нашому повсякденному, житейському розумовому вжитку наявні 
у значній кількості елементи, психологічно споріднені з процесом художньої 
творчості, що, зокрема, діяльність наших почуттів, дія наших настроїв, 
являють собою чимало спільного з інтуїціями тих художників, яких я називаю 
«експериментаторами», і в нашому повсякденному житті ми частіше  
за все і є «художниками-експериментаторами» «в мініатюрі», самі того  
не підозрюючи, а також, але набагато рідше, «художниками-спостерігачами», 
але, звісно, знову ж таки «у мініатюрі» [7, с. 62]. Якщо ж спробувати «з’ясувати 
собі художню природу наших звичайних, ходових понять, якими ми користуємося 
щохвилинно, без яких ми не можемо і кроку зробити» [8, с. 62], то стане відомо,  
що «більшість цих понять (предметів, наприклад будинку, коня, книги тощо; 
якостей і властивостей, наприклад добрий, злий, великий, залізний тощо; 
дій і станів, як ходити, сидіти, говорити, обідати, радіти і тому подібне) у їх 
звичайному вживанні, нерозлучному зі словесним вираженням, – є не стільки 
абстракціями, скільки óбразами» [8, с. 62].

Нарешті, у статті «Ідея нескінченного у позитивній науці та в реальному 
мистецтві» Дмитро Овсянико-Куликовський, нагадавши, що «позитивна наука 
(на противагу до метафізики) є процес пізнання явищ (а не сутності речей), 
окреслений межами пізнаваного» [6, с. 126], стверджує: «Реальне мистецтво  
в галузі художньої творчості посідає таке саме місце, як у сфері теоретичного 
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пізнання належить позитивній науці» [6, с. 127]. У подальших словах можна вкотре 
простежити розвиток думок Олександра Потебні про неможливість віднесення 
вигуку до слів, а також значення образу як форми пізнання: «…йдеться в нас про 
мистецтво тільки образне: ми лишаємо поза увагою мистецтво «ліричне», 
до якого поділ на реальне й нереальне не може бути застосований. Лірика – 
творчість емоцій, а не образів. Тільки óбрази можуть бути реальними або 
нереальними, тобто відповідати дійсності, бути її втіленням, її художнім 
узагальненням, або не відповідати дійсності та бути лише плодом вільної 
фантазії їх творця» [6, с. 127]. 

Завершальним у нашій розвідці свідченням Дмитра Овсянико-Куликовського 
про себе як учня Олександра Потебні можуть бути слова з передмови (першої, 
написаної ним, поряд з другою, автором якої є Ернст Мах) до книги російського 
інженера й філософа Петра Енгельмеєра «Теорія творчості»: «Існує російська 
школа в науці про творчість, заснована Потебнею та Веселовським. Погляд  
і висновки цієї школи здобули підтвердження з боку ідей Е. Маха в їх застосуванні 
до цих питань» [5, с. 1]. І на наступній сторінці читаємо: «Рух, який іде від Потебні 
й Веселовського, збігся з тим, який іде від Маха і, зокрема, виходить з вивчення 
технічної творчості» [5, с. 2].

Як висновок, можна сформулювати наступне положення: провідна 
проблематика філософії мови Олександра Потебні зазнала трансформації на 
позитивістське естетичне вчення, представлене послідовною низкою ідей психології 
творчості, розроблене Дмитром Овсянико-Куликовським. Змістом цієї трансформації 
є збільшення ролі суб’єкта пізнання, поєднане з відмовою від класичних філософських 
категорій на користь психологічних. Отже, останній з названих мислителів засвідчив 
більший ступінь належності до напрямку психологізму, що властиве другому 
позитивізмові. Перспективи подальших досліджень з цієї тематики полягають 
в аналізі подробиць аналогічних трансформацій гуманітарного знання в науковій 
та філософській спадщині українських мислителів другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття. 
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OLEKSANDR POTEBNIA’S LINGUISTIC AND PHILOSOPHICAL TEACHING  
AS A SOURCE OF AESTHETICS FOR DMYTRO OVSIANYKO-KULYKOVSKY

The main moments of transformation of some leading ideas of philosophy of the language of 
Oleksandr Potebnia (1835–1891) have been presented: origin of language in general and words in 
particular, meaning of apperception, association and merging of ideas as sources of formation of 
concepts and judgments, possibility to know truth through relation of essence and nature in the 
positivistic aesthetic (presented by the psychology of creative work) the doctrine of Dmytro Ovsianyko-
Kulykovsky. In the latter one, the main role is played by the rejection of the categories of truth and 
beauty in their classical sense in favour of the identification of scientific and artistic creativity on the basis  
of operation of imaginative ideas          [Received September 16, 2017]

Key words: language, word, internal word form, image, conception, judgment, apperception, truth, 
positivism, psychology of creativity, Dmytro Ovsianyko-Kulykovsky, Oleksandr Potebnia



150

 
Естетика буття. Діалоги епох і культур

Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

Розглянуто естетичну складову філософської концепції Олексія Гілярова. Зроблено спробу 
розкрити погляди філософа на духовне життя особистості й на її творчу діяльність. Автор 
доходить висновку, що Олексію Гілярову властиве: по-перше, естетизоване світосприйняття, 
що знайшло своє відображення в застосуванні поняття «творчість» не тільки щодо духовності 
особистості, а в широкому його розумінні. По-друге, філософ наголошував на тому, що будь-
яка творча діяльність не тільки є особистісною потребою людини, яка реалізується в результаті 
творчої діяльності, а є процесом створення нової внутрішньої й зовнішньої реальності

[Одержано 14 вересня 2017]

Ключові слова: діяльність, духовне життя, порив, творчість, Олексій Гіляров

О
лексій Микитович Гіляров (1855–1938) – відомий продовжувач 
батьківської справи з розбудови філософської науки. Основною його 
працею, що розкриває його бачення Всесвіту, соціуму й людини  

в ньому, є «Філософія в її сутності, значенні та історії» (1916–1919). Вона не тільки 
визначає позицію вченого, але характеризується чітким формулюванням думки, 
сповнена оптимістичним настроєм, естетизмом. Саме на дослідження естетичних 
питань учення філософа спрямована мета цієї статті.

Багато уваги приділяє філософ висвітленню своїх думок з приводу духовного 
життя особистості, проявам, в яких воно відображається. Мабуть, одним із епіграфів 
праці «Філософія в її сутності, значенні та історії» може стати його власний вислів: 
«Діяльність життя творча» [1, с. 52]. Ця думка є наскрізною в концепції. Тільки 
особистості належить творчість. 

Характерною особливістю філософської концепції Олексія Гілярова, яку,  
на думку сучасних філософів Наталі Мозгової й Олександра Волкова, можна назвати  
однією з різновидів філософії життя – геоантропологічним органіцизмом [2, с. 29], 
є включення в неї такого поняття, як «порив». Саме його теорія поривів зводить 
філософію на постамент необхідної духовної потреби. «Філософія розглядається як 
поривання нашого організму до задоволення однієї із його потреб. Так як потреба 
ця духовна, то на духовному боці вчення і зосереджується» [1, с. 31], – писав 
учений. Тобто в людському організмі закладена потреба в пізнанні мудрості, що 
говорить про її іманентний характер. На думку вченого, розуміння того, що філософія 
ґрунтується не тільки на аналізі історичного шляху її розвитку, а й на її зв’язку  
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з релігією, наукою, мистецтвом, оскільки останні є спорідненими діяльностями, 
вони мають спільне коріння, що закладене в людському організмі й має назву 
«психологічний автоматизм». Визначальну роль у розумінні їх сутності відіграє 
творчий процес. 

Розглядаючи філософію як внутрішню потребу людської істоти, виникає 
питання: на чому вона ґрунтується? Олексій Гіляров звернув увагу на те, що 
історично склалося так, що поняття «філософія» має подвійне значення: з одного 
боку, філософія розглядається як діяльність, а з іншого – як результат діяльності.  
Ця двоїстість може бути актуальною тільки при існуванні певного ланцюга: є життя, 
і повинно бути те, що його підтримує; є потреби, і потрібно діяти, для того щоб їх 
задовольнити й отримати насолоду. З цього приводу вчений писав: «Філософія 
має довгу й розмаїту історію. Таку історію може мати лише те, за що міцно 
тримається життя, а життя міцно тримається за те, що для нього потрібно. 
Потрібно те, що задовольняє відповідні потреби. Діяльність, що викликана 
потребою, спрямовується на задоволення цієї потреби. Насолода є метою 
діяльності, і діяльність, яка задовольняє потребу, є цільовою» [1, с. 37]. Отже, 
мета розкриває сутність цілеспрямованої діяльності людини, яка викликана певною 
потребою.

Чому мова йде про філософію? Чому на її прикладі легко зрозуміти основний 
принцип людського життя!? Тому що філософія увібрала в себе всі види діяльності, 
і в цьому контексті можна внести поправку: всі види творчої діяльності, які властиві 
людській істоті. І в цьому випадку можна ототожнити діяльність і творчий акт, що не 
буде викликати протиріччя.

Розглядаючи особистість як єдність духовного й фізичного, Олексій Гіляров 
писав: «Дух можливо визначити як те, що очевидно просто і безпосередньо 
лише для себе, тіло – як те, що очевидно просто і безпосередньо для багатьох» 
[1, с. 41]. Тілесне є її зовнішньою, а духовне – внутрішньою стороною цілісного 
людського організму. Їх вчений розглядав у єдності, тому що фізична система 
організму, зокрема мозок і нервова система, становлять фізіологічну основу його 
духовного життя. «Розумова діяльність є потік відчуттів, уявлень, понять, ідей, 
суджень, умовиводів» [1, с. 58], «відчуття – підвалина нашого духовного життя… 
в нашій свідомості може триматися лише відчутне» [1, с. 59], – зазначав він. 
Звідси, наше духовне життя в повній мірі залежить від стикання, контакту, зіткнення 
нашого фізичного із зовнішнім світом. Філософ з’ясував структуру змісту духовного 
життя, яка складалася з: 1) первинних станів, відчуттів та відношень; 2) ті ж стани, 
які були  відтворені й перероблені пам’яттю та уявою, тобто – уявлення; 3) злиття 
перших і других, за обов’язкової присутності відносин [1, с. 57].

Духовне життя людини є хвилеподібним, і це пояснюється фізикою людського 
організму, тими процесами, які відбуваються в нервовій системі. Тільки окрема 
область усвідомлюється духовним організмом – усе інше, що поза свідомістю, 
знаходиться в площині несвідомого. Філософ вважав, що замість останнього 
доцільно використовувати поняття «неусвідомлюваний». Неусвідомлюване бере 
участь у відчуттях, пам’яті, уяві, плині думок, потязі, натхненні. Людина не усвідомлює 
причин гри уяви, джерел натхнення. Та неусвідомлюване знаходить вихід у наших 
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емоціях. Емоційне життя, яке сповнене любов’ю, ненавистю, ревнощами, смутком, 
радістю тощо, втручається у свідоме життя, забарвлюючи, спрямовуючи його. 
Саме емоції, на думку вченого, керують розумом, і він їм підкорюється; розум 
підкорюється «тому, що нас радує або засмучує, що ми любимо або ненавидимо, 
що нас збуджує або тримає в напрузі» [1, с. 71]. Крім того, на неусвідомлюваному 
ґрунтуються ненавмисні дії, тобто такі, які передують їх усвідомленню. 

Ми вже згадували особливе поняття в концепції Олексія Гілярова – «порив», 
що об’єднує в собі зовнішнє, тобто тілесне, і внутрішнє – духовне. Зовнішнє виявляє 
себе в сприйнятливості й діяльності. Духовне життя людини має як емоційну 
складову, так і розумову. Вони тісно між собою пов’язані, оскільки «сприйнятливість 
є заряд пориву, а діяльність – його розряд» [1, с. 77]. Для плідного духовного життя 
необхідна багата насичена сприйнятливість, при цьому, чим більше стримується цей 
потяг, бажання, приплив енергії, тим духовніше стає порив.

Філософ вважав, що чим менше людина виявляє назовні свої духовні стани, 
тим вони глибші. «Глибоке горе не можна швидко виплакати, глибоку радість 
вилити в скороминучих веселощах. Навпаки, дрібне горе або радість виливаються 
невдовзі», – писав він. 

Одним із найбільш особистих поривів є порив до самозбереження. Організм 
намагається дати відсіч тим силам, які спрямовуються на утиснення, обмеження, 
позбавлення життя. І поряд з філософією, релігією, наукою, художня творчість  
є одним з тих видів діяльності, що надає можливість  задовольнити базові потреби 
індивіда в процесі виживання. Але людина – соціальна істота, тому, направляючи 
свою будь-яку зі згаданих видів діяльності (творчу діяльність у тому числі) на власне 
спасіння, свідомо чи несвідомо вона працює для інших, об’єднуючи їх своєю 
діяльністю та її результатами.

Вище згадано важливі поняття, які займають провідне місце в концепції 
Олексія Гілярова, але потрібно ще раз акцентувати увагу на таких поняттях, 
як «діяльність» і «творчість». Їх змістовний зв’язок дуже тісний. Поняття 
«творчість» займає особливе місце у вченні філософа, воно є значно ширшим 
за художньо-практичне освоєння й перетворення суб’єктом оточуючої реальності. 
Творення як діяльність він розглядає як універсальний процес, оскільки через 
його призму він розглядає побудову світу, його зміну. «Творчість не є творіння 
з нічого, воно перетворено з даного, побудовано з нового, непередбачуваного 
цілком або частково», – писав Олексій Гіляров [1, с. 88]. Будь-який фізіологічний 
процес народження він сприймає як творчий порив, наближений за своєю суттю 
до розмноження, породжений «надміром життя, занадто багатим для цієї 
істоти, що вимагає для себе виходу» [1, c. 84]. Як істота розвивається з клітини, 
народжується в муках, а можливо, помирає, так і для творчості характерними є муки 
творчості, народження задуму, радість творчості, смуток при невдалому результаті 
або навіть загибель творця. Мислитель вважає, що людину як природну істоту, 
подібно до інших природних істот, що керуються інстинктами, які можна було б 
назвати поривами, теж охоплює порив, і він теж є примусовим. Полягає він у тому, 
що людина, як і будь-яка жива істота, намагається розкрити свої власні обдарування, 
отримуючи від творчості не тільки задоволення, але й щастя. Мистець вказує  
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і на можливу трагічність долі творця, оскільки поділяє думку про те, що геніальність 
наближена до станів, близьких до душевних розладів. Це пояснюється високою 
напругою творчої думки, збудженням, що межує з розладами й може призвести до 
загибелі творця. Тим паче, історія рясніє подібними прикладами. 

Філософ визначив певні етапи розвитку творчого процесу. На його думку, 
творчий шлях мистця починається з натхнення. Важко сказати, де знаходиться 
його коріння: у свідомому чи несвідомому, але в якийсь момент відбувається 
усвідомлення задуму й бажання його втілення. Цей стан дуже подібний до стану 
закоханості, тому що, як і при закоханості, душевний порив визначає подальші дії. 
Нагромадження уявлень, відчуттів, ідей, думок спонукають людину поділитися 
ними, що є природним для неї. Це надає можливість зняти напругу, забезпечує 
душевний спокій. 

Філософ розглядає творчість подібно до організму, виділяючи зовнішню  
й внутрішню, навмисну й ненавмисну. Навмисна творчість є завжди усвідомленою, 
через те, що має задум, який слугує організуючим началом діяльності суб’єкта. 
А ненавмисна творчість відбувається без участі свідомості, тому усвідомлюється 
результат діяльності. 

Будь-який вид творчості, а мислитель виділив їх чотири види: художній, 
релігійний, філософський, науковий – надає простір для самореалізації 
індивідуальності творця, усвідомлення власного «Я» в оточуючому світі. Творчий 
процес не тільки розкриває внутрішній світ творця, його інтимні переживання,  
а й розкриває його в тих, хто долучився до сприйняття твору, привносячи в нього 
свої власні почуття, думки, таким чином звільняючись від їх тиску. Результат 
творчої діяльності дає можливість об’єктуватися, оформитися навіть тим моментам 
духовного життя творця, які були неусвідомленими; перетворитися й отримати 
конкретно-чуттєву образну форму в просторі й часі зовнішньої реальності.    

 Але не кожна думка може бути втілена у творі – тільки за певних умов, 
коли для цього підготовлене підґрунтя. Для того, щоб творча рефлексія відбулася, 
думка повинна поширитися серед народу. З цього приводу Олексій Гіляров писав: 
«Для того, щоб творча думка стала дієвою життєвою силою, вона повинна 
проникнути в народні маси. Між творчими особистостями та народною 
масою існує взаємодія» [1, с. 92]. Але ця умова спрацьовує тільки тоді, коли творча 
особистість є авторитетною в народу. 

Таким чином, підводячи підсумок, можна зазначити: по-перше, Олексію 
Гілярову властиве естетизоване світосприйняття, що знайшло своє відображення 
в застосуванні поняття «творчість» не тільки щодо духовності особистості,  
а в широкому його розумінні, по-друге, філософ наголошував на тому, що будь-яка 
творча діяльність не тільки є особистісною потребою людини, яка реалізується  
в результаті творчої діяльності, а є процесом створення нової внутрішньої й 
зовнішньої реальності. 
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OLEKSIY GILYAROV: CREATIVITY AS A UNIVERSAL ACT  
OF MANIFESTING HUMAN ESSENCE

The aesthetic component of the philosophical concept of Oleksiy Gilyarov has been considered.  
An attempt was made to reveal the views of the philosopher on the spiritual life of the individual and 
on his creative activity. The author concludes that for Aleksey Gilyarov is peculiar, first of all, an aesthe-
tized worldview, which was reflected in the application of the concept of «creativity» not only in terms  
of personality spirituality, but in its broad sense. Secondly, the philosopher emphasized that any creative 
activity is not only a personal need of a person realized as a result of creative activity, but is a process  
of creating a new internal and external reality
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Прослідковано процес формування акторської кіношколи в Україні періоду 1920-х – 1930-х 
років під впливом творчості видатного режисера театру й кіно Леся Курбаса. 
Лесь Курбас прийшов на українську сцену напередодні кардинального зламу в її історії –  
у період Жовтневої революції. Він – актор, режисер, педагог, театральний новатор, реформатор, 
що створив театр модерну ХХ століття, – є також одним із засновників українського кіно. 
Від «театру впливу» до кінематографії режисер пройшов нелегкий шлях, стверджуючи 
свої новаторські ідеї. Завдяки цим ідеям, з’явилася нова акторська театральна, а пізніше  
й акторська кіношкола, яку започаткував маестро. Режисер виховав понад чотири десятки 
режисерів-професіоналів, половина з яких стали організаторами й керівниками театрів, 
педагогами й вихователями. Курбасову школу пройшло кілька сотень українських акторів.
Актори курбасівського театру «Березіль», такі як Данило Антонович, Євген Бондаренко, 
Амвросій Бучма, Василь Василько, Олександр Сердюк, Мар’ян Крушельницький, Іван 
Мар’яненко, Дмитро Мілютенко, Валентина Чистякова, Наталя Ужвій, Олександр Хвиля  
та багато інших, збагатили не лише театральне мистецтво, але й українське кіномистецтво, 
продемонстрували високий рівень професіоналізму, започаткували утворення української 
школи кіноактора

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: театр, режисура, актор, театральний новатор, кінематограф, кіноактор, 
акторська кіношкола

К
ожна епоха має мистців, що опиняються на стрижні культурного 
життя, характеризують у своїй творчості найістотніші тенденції 
духовного розвитку. Вони неминуче потрапляють у вир боротьби 

ідей, пристрастей, через їхню творчість прокладає шлях духовна історія народу. До 
таких мистців належить і Лесь Курбас. Він прийшов на українську сцену напередодні 
кардинального зламу в її історії, що припав на період Жовтневої революції, нової 
епохи. Дослідженню творчості цієї особистості присвятили свої наукові праці 
Юрій Бобошко «Режисер Лесь Курбас», Михайло Верхацький «Скарби великого 
майстра», Неллі Корнієнко «Репетиція майбутнього», Олександр Сердюк «Лесь 
Курбас і традиції театру корифеїв», Борис Сіманцев «Диктатура в «Березолі», 
Ф. Якубовський «На терезах двох культур» та багато інших. 

Олександр Степанович (Лесь) Курбас (1887–1937) – актор, режисер, педагог, 
театральний новатор, реформатор, який створив театр модерну ХХ століття,  також 
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він один із засновників українського кіно. Від «театру впливу» до кінематографії 
режисер пройшов нелегкий шлях, стверджуючи свої новаторські ідеї. Театр «впливу 
на думку» Курбаса аж ніяк не є вигадкою новітнього часу, навпаки, своїм корінням 
він сягає в сиву давнину, до античних часів, коли грандіозний театрон-велетенський 
амфітеатр просто неба, де відбувалися вистави, був прямою подобою міського 
форуму, площі, на якій вершилися суди, відбувалися збори й дискусії. Античний 
театр засновувався на прямому контакті з глядачем, а хор, що виступав від 
їхнього імені, був немовби уповноваженим народу, неодмінно включався в дію. 
Безпосередньо зверненим до глядачів був театр доби Відродження – і у своєму 
майдановому, демократичному варіанті, і в «академізованому», перенесеному 
в палаци аристократів. Елементи «впливу» режисер знаходив у романтичному 
театрі, у казкових і детективних виставах, у «американізованому» мюзикхольному 
видовищі. За його спостереженнями, в історії культури форми театру вияву й театру 
впливу немовби чергуються. У періоди суспільної стабілізації, певного занепокоєння 
перевага надавалася аналітичним формам театру вияву. І навпаки, у моменти 
соціальних зрушень, зіткнень ідей поширювалися наступальні, бойовиті форми 
театру впливу [1, с. 98]. 

Революційний «Березіль», духовний родич народного театру політичної 
агітації, усього духу буремного часу мітингів, зборів, маніфестацій, ставши на позиції 
громадянської активності, утвердження ідеї революції, закономірно обрав для 
своєї творчості полемічні, наступальні форми театру впливу, відкритого звернення 
до глядача. Саме кінематографія давала таку можливість відкритого звернення і як 
прогресивний мистець Лесь Курбас це розумів і використовував таку можливість 
у своїй творчості, можливість звернутися до якомога більшої аудиторії глядачів 
з екрану. З ім’ям відомого режисера пов’язано створення українських художніх 
фільмів «Вендета» (1924), «Макдональд» (1924), «Арсенальці» (1925). У цих роботах 
було втілено світогляд мистця та його творче кредо, що виражалося в боротьбі проти 
проявів натуралізму, гри «нутром», яка спирається на неконтрольовані емоції, 
боротьба за актора з високою акторською майстерністю, з високою культурою 
жесту, міміки, за обов’язкову фіксацію малюнку ролі. Актори, що знімалися  
у фільмах Леся Курбаса, експериментували, знаходилися в пошуках нових виразних 
засобів кіно. Як режисер він вимагав від акторів, що знімалися в його фільмах, 
не механічного копіювання життя, а творчого, художнього відображення його 
засобами мистецтва, відбору, точності, виразності, мотивації дій і обов’язкової 
фіксації. Як режисер він уникав і був проти натуралізму в акторській творчості  
й міщанської «солодкої» красивості, натомість пропагував бездоганну пластику тіла, 
високу культуру жестів, виступав за розширення можливостей арсеналу акторської 
майстерності. Прагнув говорити з глядачем високого мистецтва, вимагав подавати 
характери, людські почуття сконденсовано, типово, умовно, підкреслюючи головне 
якимись яскравими штрихами й водночас узагальнено. Постійні пошуки нових 
можливостей театру й кіно, боротьба з обмеженістю, схематизмом, штампами 
споріднили його з Бертольдом Брехтом, Євгенієм Вахтанговим, Володимиром 
Маяковським, Всеволодом Мейєрхольдом. Працюючи з актором, Лесь Курбас 
вимагав від нього досконалого володіння мімікою, жестами, а також зовнішньої 
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виразності, яскравості фарб, економічності рухів. Так, в останньому своєму фільмі 
«Арсенальці», що розповідав про боротьбу робітників «Арсеналу» в дні січневого 
повстання 1917 року, Лесь Курбас і актор Амвросій Бучма створили на екрані образ 
робітника-арсенальця, який вражав своєю достовірністю. Робітники, що спостерігали 
за зйомками, підійшли до Амвросія Бучми та, прийнявши актора за справжнього 
робітника, спитали, за яким він розрядом працює. Він відповів, що за третім. 
Кинули репліку, що його не дуже цінують, на що актор відповів: «Нічого, я такий, 
що свого доб’юся. Доведеться їм переглянути розцінки». – «Давай, давай, хлопче. 
Хватка в тебе щонайменше на п’ятий» [7, с. 185]. Для історії й теорії українського 
кіно важливо не тільки те, що було зроблено Лесем Курбасом безпосередньо на 
знімальному майданчику, а той великий доробок, який він вніс до справи виховання 
акторських кадрів. Його бажання як кінорежисера знімати політичний агітаційний 
фільм, що він і втілив у картині «Макдональд», у якій засуджувався реакційний лідер 
англійських лейбористів 1920-х років у жанрі детектива з карколомними трюками, 
втечами й переслідуваннями, говорить про нього як про прогресивного режисера, 
який зміг поєднати ідеологію й кіномистецтво, інтригу й неперевершену акторську 
роботу. Асистент Леся Курбаса – ветеран кіномистецтва Олександр Перегуда 
згадував: «Макдональд літав на аероплані. Зачепившись за колеса, стрибав  
з триповерхового будинку на вулицю, плигав з високого паркана, вилазив на дахи 
й бігав по них… Усі ці трюки виконував наш друг і товариш Бронек Бучма, якого 
ми прозвали Гаррі Пілем» [7, с. 189].

Один із видатних українських режисерів Іван Кавалерідзе – талановитий 
скульптор, кінорежисер, театральний діяч, письменник, у своїх фільмах на головні 
ролі часто запрошував саме акторів театру «Березіль», що працювали з Лесем 
Курбасом. Слід згадати, що в нього знімалися Данило Антонович, Іван Мар’яненко, 
Поліна Нятко, Олександр Сердюк, Наталя Ужвій, Валентина Чистякова, Степан 
Шагайда, Мар’ян Крушельницький. Свій перший кіносценарій Іван Кавалерідзе 
написав під впливом побаченого спектаклю «Гайдамаки» на театральній сцені 
театру «Березіль», який поставив Лесь Курбас, де його вразив своєю грою Іван 
Мар’яненко в ролі Гонти. Він згадував, що могутня постать козака такої пластичності, 
такої виразності, як Гонта, закарбувалася в нього на все життя [11, с. 722]. 

З театру Леся Курбаса прийшла до Івана Кавалерідзе відома актриса Наталя 
Ужвій, яка завжди наголошувала, що справжню школу вона отримала в майстерні 
«Березоля». Актриса розповідала: «Я зрозуміла, якою виразною, стриманою 
мусить бути міміка в кіно і яке велике значення мають очі: вони самі спроможні 
розповісти про життя, у них, як у розгорнутій книзі, можна читати всі порухи 
людської душі. Коли в ролі є внутрішня правда, очі її покажуть, коли порожнеча – 
очі стануть найпідступнішим ворогом. Екран не терпить фальшу… У цих ролях, 
створених мною на сцені й у кіно, я йшла від життєвих вражень, від правди 
життя» [10, с. 2].

У картині «Прометей» актриса чітко передала риси характеру лицемірної, 
безсоромної Настасії Макарівни, господарки будинку розпусти, і втілила на екрані 
соціально-узагальнений людський тип пристосованки, хижачки, людини без совісті, 
яка готова на все заради наживи. Саме тому вона безсоромно торгує своїм «живим 
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товаром» та ще й вихваляється перед жандармами. Свою роль актриса зіграла 
гостро, темпераментно, яскраво, засвідчуючи широкий діапазон свого обдарування, 
уміння бути однаково переконливою в ролях як негативних, сатиричних, так і 
трагедійних. «Я проти того, щоб було легко в роботі, – розповідала Наталя Ужвій. – 
Повинні бути творчі пошуки, труднощі, це добре, коли роль лягає на зовнішність, 
та треба шукати характер… Необхідно пробувати речі несподівані, яскраві, 
вловити, намітити характер і діяти в цьому характері» [8, с. 31].

Особливе місце в кінематографії тих років належить акторам школи 
Олександра Довженка, багато яких прийшло до режисера від Леся Курбаса. 
Довженко, як ніхто відчував, що нова епоха потребує нового мистецтва, він 
вважав неприйнятною традиційну сюжетну побудову фільму. Режисер вважав, 
що кіномистецтво має брати на озброєння важливі соціальні теми, але при цьому 
потрібний принципово новий підхід до змалювання героїв у фільмах, а отже, і нові 
вимоги до артистів, що втілюють ці образи.

Працюючи з актором, Олександр Довженко завжди вимагав максимального 
розкриття глибини почуттів і думок того чи іншого персонажа. З режисером 
залишалися ті актори, хто розумів внутрішню сутність характерів персонажів 
та їхніх вчинків. Він говорив: «Актор – це мій живий знак у мистецтві. Коли 
ви встановлюєте з ним контакт, усе робиться ніби легко, нагромаджена 
благородна режисерська й акторська енергія складається в процесі теж ніби 
легко…» [2, с. 327].

Прикладом творчої співдружності режисера й кіноактора може бути робота 
Петра Масохи в кінофільмах «Земля», «Іван», «Щорс» Олександра Довженка, який 
був вихованцем Леся Курбаса. Театральний актор створив яскраві образи в картині 
Ігоря Савченка «Вершники», у «Тринадцяти» Михайла Ромма та багатьох інших 
кінотворах. 

В уславленій «Землі» Олександра Довженка він з’явився в негативному образі 
Хоми, який хизувався своєю вродою, багатством і поводив себе зухвало. Поступово 
актор переконливо розкриває образ Хоми в передчутті неминучої розплати за 
скоєне вбивство Василя. Він біжить світ за очі, як зацькований звір, озираючись на 
всі боки, наче все село женеться за ним, щоб помститися за смерть Василя. Артист 
зробив усе, щоб викликати відразу до персонажа, показавши його жалюгідність  
і приреченість.

У наступному фільмі – «Іван» – стрункий гарний Петро Масоха зіграв 
скромного хлопця із села, який потрапив на гігантську будову. Сором’язливий, 
зі щирою, приязною усмішкою вдивляється він у будівлі вогнів Дніпрогесу, і стає 
зрозуміло, що нове життя його вабить. 

Так само надовго склався робочий тандем режисера Олександра Довженка 
з Семеном Свашенком, який прийшов у кіно з театру «Березіль». Уперше він 
виступив на екрані в невеликому епізоді в картині Леся Курбаса «Арсенальці».  
А у фільмі Олександра Довженка «Звенигора» артист зіграв революціонера Тимоша. 
Ця картина дала початок розвиткові цього довженківського позитивного героя. 
1929 року режисер поставив фільм «Арсенал», де переконливо показав робітника-
арсенальця Стояна, якого майстерно зіграв той самий Семен Свашенко. Актор, 
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пригадуючи роботу над картиною, зазначав: «Я реально прожив цей проміжок 
життя свого героя, пройнявшись його почуттями й переживаннями» [9, с. 12]. 
У картині «Земля» сільський парубок Василь постав у виконанні Семена Свашенка 
світлою, гармонійною людиною. Актор показав прекрасну духовну чистоту свого 
героя, яка йде від поетичного сприйняття життя, від єднання з народом і природою.

У фільм «Арсенал» Олександр Довженко запросив актора Амвросія Бучму 
виконати невеликий епізод, якому він надавав великого значення. «Цей епізод, – 
згадував Амвросій Бучма, – на думку Довженка, мав нищівно і сатирично відкривати 
й обвинувачувати мілітаризм, паліїв Першої світової війни. Зустрівшись у спільній 
роботі з Олександром Петровичем, я відчув велику насолоду. Ми разом шукали  
й знаходили граничну виразність для найяскравішого втілення в кадрі його задуму. 
І от нарешті наші шукання, у яких було багато творчих сперечань, лягли на плівку. 
Народився епізод, що став живим, потрясаючої сили антимілітаристським 
плакатом. Кайзерівські солдати в окулярах, з рушницею в руках, з обличчям, 
зведеним конвульсіями сміху, відчаю й смерті, я вважаю одним з найкращих своїх 
кінотворів, а те, що народився цей образ за допомогою дружньої вправної руки 
видатного майстра Довженка, є для мене дорогоцінним спомином з давнього 
минулого мого творчого життя» [6, с. 111]. 

Виконанням цієї ролі Амвросій Бучма підтвердив відомі слова Костянтина 
Станіславського про те, що не існує маленьких ролей, а є великі й маленькі актори. 
За кілька секунд екранного часу він показав картину цілого людського життя. Епізод, 
створений Амвросієм Бучмою, увійшов у історію світового кіно як величезної сили 
антимілітаристський викривальний документ.

У 1920-х – 1930-х роках одним із найбільш популярних виконавців у кіно був 
актор Степан Шагайда. Він також прийшов із театру «Березіль», з майстерні Леся 
Курбаса. Учасник армійської художньої самодіяльності, він брав участь у кращих 
спектаклях театру «Березіль», виконуючи героїчні, характерні, комедійні ролі, 
зніматися в кіно почав також під керівництвом Леся Курбаса. Високого, красивого 
виконавця помітили, і він за короткий період зіграв чимало ролей. З-поміж них – 
інженер у картині «Людина з лісу», запорожець у «Перлині Семіраміди», комісар  
у «Охороні музею», Прокіп Кандиба в екранізації «Фата Моргана».

На нього звернув увагу відомий кінорежисер Іван Кавалерідзе й запросив 
на ролі у фільмі «Перекоп» і «Запорожець за Дунаєм». Однією з найяскравіших  
у творчості Степана Шагайди стала роль народного ватажка Кармелюка 
в однойменній картині режисера курбасівської школи Фауста Лопатинського. 
Запам’ятався він також в образах, створених разом з Олександром Довженком, –  
у «Івані» (батько Івана), в «Арсеналі» (Глушко).

Система виховання Леся Курбаса виявилася дуже плідною не тільки для 
театральних, але й для кінематографічних акторів. Проблема впливу Майстра на 
кінематограф потребує ґрунтовного дослідження, актори, які пройшли школу Леся 
Курбаса, орієнтовані на узагальнення, інтелектуальний початок і філософічність. 

Унікальний актор Амвросій Бучма писав: «Справжній актор повинен уміти 
створювати виразний характер, часто цілком протилежний його внутрішньому 
єству, повинен уміти підняти себе до рівня характеру твореного образу. У міру 
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своїх фізичних даних актор повинен усе вміти й все могти» [5, с. 15]. І справді, 
Амвросій Бучма вмів усе. Він був чудовим акробатом, неперевершеним майстром 
перетворення – грав селянина, робітника, візника, міністра, й створював незабутні 
образи, що ніколи не повторювалися. У картині Петра Чардиніна «Тарас Шевченко» 
Амвросій Бучма пройшов крізь муки й страждання, радощі й печалі Великого 
Кобзаря. Створення ним проникливого емоційного, психологічно вірогідного образа 
Тараса Шевченка мало велике значення для розвитку української кінематографії. 
Фільм з великим успіхом демонструвався в Україні й за кордоном. Амвросій 
Бучма мріяв про універсального кіноактора, завжди дотримувався внутрішньому 
ритму ролі, прагнув не замикатися в одному амплуа, а постійно відкривати нові 
індивідуальності. Досягненням Бучми в німому кіно була також роль Гордія Ярощука 
в картині «Нічний візник». У театрі «Березіль» і в кіно він створив образ «Джеммі 
Хіггенса – столикого, Джеммі Хіггенса – сторукого, Джеммі Хіггенса – стоязикого» 
[5, с. 15]. 

1927 року в журналі «Кіно» писали: «Уже в «Макдональді» Бучма накреслив 
свої властивості: працювати просто, економно, виразно, насичено. Нічого 
зайвого, кожен рух має свій напрямок і мету… Друга особливість Бучми –  
це деталь. Його можна назвати майстром сконденсованої деталі, що на ній 
будується лейтмотив цілого фільму… Бучма в історії українського кіно відкриває 
собою першу «шеренгу славних» [4, с. 4].

Значний внесок у збагачення екранного мистецтва України зробила видатна 
драматична актриса, народна артистка СРСР Наталя Ужвій, яка почала зніматися  
в період німого кіно й відтоді зіграла у понад двадцяти картинах. З-поміж них – роль 
солдатки Євдокії у фільмі «Виборзька сторона» режисерів Григорія Козинцева  
й Леоніда Трауберга. Відомий актор Михайло Жаров, який був її партнером, 
зазначав: «Н. М. Ужвій – актриса величезної сили, яка просто потрясає. Скупими 
барвами вона створила надзвичайно складний і живий образ солдатки Дусеньки. 
Актриса була так наповнена скорботою й відчаєм, у її красивих голубих очах 
стільки було туги і покори, що жінки в черзі, запрошені на масовку, не вірили,  
що актриса грає» [8, с. 34].

Під час Другої світової війни у фільмі режисера Марка Донського вона 
створила образ Олени Костюк – великої трагедійної сили, що став утіленням 
народного гніву й ненависті до фашизму. В екранізації повісті Ольги Кобилянської 
«Земля» режисера Олексія Швачка Наталя Ужвій на зйомках захоплювала всіх своїм 
умінням швидко й точно входити в образ, у психологічний стан.

У картині Сергія Параджанова «Українська рапсодія» Наталя Ужвій – професор 
консерваторії. Ось, як писав про неї видатний режисер: «Великі образи – привиди 
Стрепетової, Комісаржевської, Заньковецької залишилися для мене в пам’яті, 
як маяки, як у студента, якому викладали народність, реалізм, глибину. І все це 
були слова, доки доля не зіткнула мене з Н. Ужвій. У фільмі «П. К. П.» під низькими 
крисами капелюха, очі… зелені злі очі в чорно-білому кіно… Далі «Виборзька 
сторона» – геніальна актриса… геніальне перевтілення… прозріння… Відправляю 
телеграму своїм колегам майбутніх поколінь, які шукають «істину» біля 
кіноапарата. Н. М. Ужвій – велика актриса кіно... Ми – режисери двадцятого 
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століття, не поспішали. Відволікались, шукали в інших місцях істину й проґавили… 
Проґавили А. Бучму, Д. Мілютенка, Н. Ужвій… Не вистачило таланту, таланту 
драматургів і режисерів. Люба Наталіє Михайлівно, я не насмілююсь аналізувати 
образ, створений вами в «Українській рапсодії», я зрозумів тільки те, що образ 
професора консерваторії Ви запропонували мені почати з дихання… дихання, як 
основа життя… дихання, як основа творчості. Я щасливий, що працював з Вами. 
Ви мій педагог, друг, учитель. Для мене ви невід’ємна частина України» [11, с. 737].

Курбасівський актор Дмитро Мілютенко, народний артист СРСР, знімався 
у фільмах «Кармелюк», «Щорс», «Богдан Хмельницький», «Подвиг розвідника», 
«Тарас Шевченко», «Іванове дитинство». У картині режисера Юрія Іллєнка 
«Криниця для спраглих» він зіграв головну роль Левка Сердюка. Саме про нього 
Іллєнко сказав, що йому пощастило доторкнутися до великої людини, актора, 
громадянина, який здатен майже без міміки, без слів досягати неможливих меж, 
наближувати глядачів до духовної величі й розв’язувати завдання філософського 
порядку. Дід намагається зібрати у своєму будинку в селі розкиданих долею дітей. 
Йому здається, що з’їхалися всі – і той, хто загинув на війні, і той, хто зовсім забув 
дорогу до батьківського дому, і покійна дружина, і така схожа на неї наречена 
загиблого сина. Стара людина, що стоїть на порозі смерті, роздумує про своє життя.  
У свідомості діда Левка переплелися в єдине минуле й сучасне, дійсне й уявне. 
У його виконанні є все: самотність, покинутість і велич духу людського. У фіналі дід 
Левко несе на плечах яблуню, рясно вкриту яблуками, і на одному його плечі лежить 
тягар коріння, народження й смерть. 

Юрій Бобошко у своїй книзі про видатного Майстра написав: «Курбас був 
цілим театральним інститутом, бо виховав понад чотири десятки режисерів-
професіоналів, з яких половина самі стали організаторами й керівниками 
театрів, педагогами й вихователями. Курбасову школу пройшло кілька сотень 
українських акторів» [1, с. 4]. Актори театру «Березіль», такі як Данило Антонович, 
Євген Бондаренко, Амвросій Бучма, Василь Василько, Олександр Сердюк, Мар’ян 
Крушельницький, Іван Мар’яненко, Дмитро Мілютенко, Валентина Чистякова, 
Наталя Ужвій, Олександр Хвиля та багато інших, збагатили не лише театральне 
мистецтво, але й українське кіномистецтво, продемонструвавши високий рівень 
професіоналізму, започаткувавши утворення української школи кіноактора.
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FORMATION OF UKRAINIAN ACTING FILM SCHOOL UNDER THE INFLUENCE  
OF THE PROMINENT DIRECTOR LES KURBAS

The process of forming an acting film school in Ukraine in the period of the 1920s – 1930s under  
the influence of creativity of the outstanding theater and film director Les Kurbas has been traced.

Les Kurbas came to the Ukrainian scene on the eve of a radical break in her history - during  
the October Revolution. He was an actor, director, teacher, theatrical innovator, reformer who created  
the art nouveau theater of the 20th century. He was also one of the founders of Ukrainian cinema. From 
«the theater of influence» to cinematography, the director went the hard way, asserting his innovative 
ideas. Thanks to these ideas, a new acting theater school, and later an acting film one, started by Maestro, 
have appeared. The director has trained more than four dozen professional directors, half of whom 
became the organizers and directors of the theaters, teachers, and educators. Several hundred Ukrainian 
actors passed the Kurbas school.

Actors of Kurbas Berezil Theater, such as Danylo Antonovych, Yevhen Bondarenko, Amvrosiy Buchma, 
Vasyl Vasylko, Oleksandr Serdiuk, Maryan Krushelnytsky, Ivan Maryanenko, Dmytro Miliutenko, Valentyna 
Chystiakova, Natalia Uzhviy, Oleksandr Khvylia and many others have enriched not only theatrical art, 
but also the Ukrainian cinema, demonstrating a high level of professionalism, they started the formation 
of the Ukrainian film actor school
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Розглянуто філософські поняття, що визначають постмодерну культуру: постонтологія, 
постантропологія й постестетика. Наголошено на місці й ролі людини в тих процесах,  
що відбуваються навколо неї. Прослідковано погляди видатних філософів, які відображають 
поняття «постмодернізм»

[Одержано 19 вересня 2017]

Ключові слова: постмодерна культура, постонтологія, постантропологія, постестетика

М
и живемо в особливий час, в унікальній культурній ситуації.  
Це проявляється в багатьох аспектах. Одним із таких нюансів є хоча б 
той факт, що ми існуємо в ситуації «пост». Хоча й дедалі менше ми 

самі розуміємо, що, власне, це означає, проте в попередніх культурних матриць 
і великих цивілізацій минулого не було хай невиразного, але визначення свого 
культурно-історичного моменту. Архаїчні й примітивні племена і народи, що 
проживали в пізньому неоліті, навряд чи здогадувалися про те, що весь їхній побут, 
уся їхня складна система поглядів і світоглядних установок на багатообразну палітру 
феноменального іменується «архаїкою». В аналогічній ситуації знаходилися й інші 
культурні традиції, зокрема греки, які й не здогадувалися про те, що вони як етнос 
– творці великої культури, що дала високі зразки в найрізноманітніших сферах: 
мистецтво, література, архітектура, тонкі інтуїції в області математики, фізики, 
астрономії, з яких уже набагато пізніше було сформовано науку в тому вигляді, 
якого вона набувала з XVIII століття. І звичайно, найбільш знаковою для нашого 
дослідження подією було і є народження філософії. Так от: ці самі «гіганти», що 
заклали підґрунтя всієї західноєвропейської цивілізації, не здогадувалися, що вони 
великі елліни.

Отже, тема дослідження: «Три виміри постмодерної культури: 
постонтологія, постантропологія, постестетика». Усі три виміри утворюють 
загальну тканину культурного простору, кожен «вимір» задає силові лінії смислу, 
утворюючи поля напруженості зі своїм поняттєвим апаратом, методологією  
й специфічною проблематикою всередині своєї сфери. І в загальній системі знань 
це все виділено в окремі напрями й дисципліни зі своєю історією розвитку ідей 
і акцентуванням тих або інших аспектів. Але, що цікаво, у культурі з префіксом 
«пост» простежується тенденція до зняття жорстких кордонів, проведених свого 
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часу класичними дисциплінами в процесі відстоювання власної необхідності, 
унікальності, наочного поля й методології. У результаті утворилися міждисциплінарні 
дослідницькі області з рівнозначним методологічним арсеналом і різноманітною 
сферою докладання: прикладна лінгвістика, філософська антропологія, біополітика.

Весь цей інтелектуальний арсенал виникає не на порожньому місці,  
а в результаті певних змін у самих основах як кожного з окремих виділених вище 
вимірів, так і в загальній структурі знання загалом. У культурі «пост» усі три виміри 
– постонтологія, постантропологія, постестетика – співіснують злито й невід’ємно, 
так, що підстави одного перетинаються із загальними положеннями третього, що 
служить методологією другому. Для стоїчних філософів була актуальна метафора 
яйця, що ілюструє їх розуміння структури знання: шкаралупа – логіка, білок – фізика 
(онтологія), жовток – етика. Культура «пост» розбиває яйце, змішуючи топоси, 
знімаючи кордони, перетворюючи структуру на ризоматичну плоскість зі своїм 
постпростором, законами смислоутворення, розумінням порядку речей, місцем  
і роллю людини.

Від глибини до плоскості 
Те, що називається «постмодерном», багато в чому є сукупністю поглядів на 

досить різні за своєю суттю події з різних областей знання: історія, культурологія, 
філософія, література, мистецтво. У фундаменті імпульсом, поштовхом до виникнення 
явища «постмодерну» став філософсько-інтелектуальний напрям у Франції другої 
половини XX століття – «постструктуралізм». Найвпливовішими представниками 
(Жиль Дельоз, Жак Дерріда, Жан Бодрійяр, Мішель Фуко, Фелікс Ґваттарі, Ролан 
Барт) були сформульовані основні поняття, методи, завдання, визначальні області  
й сфери знання, пріоритетні для кожного з перерахованих вище авторів. І якщо 
кожен з них окремо займався дослідженням і теоретичною розробкою своєї 
специфічної сфери, то всіх їх об'єднувала недовіра, підозра й скепсис щодо кінцевих 
визначень, заяв і думок. І першим у цьому списку «підозрюваних» стоїть мето-онто-
логічній зріз. Французький постструктураліст Жак Дерріда чудово сформулював 
серію категорій, на які, власне, спрямована постмодерністська критика: тео-телле-
філо-логоцентризм. Виділені категорії, на думку філософа, є тими засадами, які 
лежать у фундаменті європейської культури й задають кордони та окреслюють 
контури похідних від них областей знання. На його думку, засади, на яких базується 
вся науковість європейського культурного ареалу, відсилають до якогось центру, 
бога, істини, тотальності й початку, що тяжіє над усім, мають бути розглянуті, 
переосмислені, і якщо не зовсім скасовані, то позбавлені статусу домінант.

Онтологія (від грецьк. «ontos» – суще) – розділ філософії, що вивчає 
фундаментальні питання буття, структуру, категорії, закономірності, усе суще 
загалом. Стає зрозумілим, що від епохи до епохи, від однієї культурної матриці 
до іншої, залежно від часу, ми маємо різний вміст і тим більше різне розуміння 
й уявлення про суще загалом, що «є» і як є те, що «є». І якщо не зробити 
короткий екскурс в «історію ідей», нам навряд чи буде зрозумілий вміст власної 
культури, чому думка рухається за такими траєкторіями, чому обрано такий 
вектор розвитку цивілізаційних процесів культури «пост». Залишаючись у рамках 
філософського дискурсу й онтологічної проблематики, ми неминуче звертаємося 
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до основ самої філософської думки, що задає вектори розвитку культури  
й цивілізації. Основи, принципи, архе – це фундаментальні владні початки, що 
задають тонус й інтенсивність, динаміку, вимір і кордони полів, які утворюють 
структуру культурних матриць. Йдеться про метафізичні, онтологічні, соціальні, 
екзистенціальні, інтелектуальні, етичні й тому подібні зрізи сущого, концептуальна 
розгортка яких заторкнута й забарвлена владними початками. Наш час і культура 
відкодовані як постметафізичні, і в ситуації «відкату буття», за словами німецького 
філософа Мартіна Хайдеггера, ми втратили онтологічні скріпи, ми оглушені гуркотом 
сущого, позбавленого своєї основи, і вже не чуємо поклик буття. Буття віддалилося, 
сховалося, хоча й не зникло зовсім.

У суспільствах традиціоналістського трактування маємо в рамках філософської 
проблематики наступну картину, де онтологічна проблематика є центральною  
й такою, що визначає всю подальшу специфіку культурних полів, можна виділити 
дві моделі: маніфестаціонізм і креаціонізм.

Маніфестаціонізм (лат. «Manifestare» – «виявляти», «робити явним», 
«відкривати», «виявляти») – вчення про єдність світу і його божественну 
причину. У такій моделі метафізична проблематика пов’язана з онтологією в тому 
сегменті, де питання стосуються сфери буття й сущого. У найзагальнішому вигляді 
маніфестаціоністська модель може бути розглянута на прикладі Адвайта-веданти. 
Хоча, звичайно, ця модель має дуже широку палітру різних модуляцій і форм  
і в інших культурних матрицях. Отже, в основах/архе лежить уявлення про Абсолют. 
Абсолют характеризується як а-сат/небуття, що розуміється як всеможливість, 
потенція, першопричина всього сущого, що лежить за межами існуючого світу. 
В акті маніфестації прояв, витікання з себе, «ex deo», запускає гру творіння, 
утворюючи категорію «чистого буття», «сат» розуміється як дійсність, власне, 
світ сущого загалом. При цьому сам Абсолют, не заторкнутий актом творення 
й принципово ним не травмований, залишається у своїй повноті. Створивши 
інстанцію «чистого буття», з себе, що принципово важливо для всієї онтологічної 
картини, входить у суще і є присутнім у ньому як всеможливість. «Чисте буття» 
під тиском зверху інстанція «небуття», «асат» утворює пари «пуруша-пракріті», 
«есенція-екзистенція», «дух-матерія», «суб'єкт-об'єкт». І власне в такій моделі 
вся онтологічна проблематика може бути редукована до співвідношення всіх цих 
інстанцій/категорій/початків як між собою, так і по відношенню до буття й небуття 
загалом.

Подальше розгортання полів, сфер, топосів, «територій», інстанцій, регіонів, 
сущих, богів, людей, гадів повзучих, каменів утворює ієрархію сущого, стилістичне 
оформлення якої залежить від культурних уявлень, що домінують у кожного 
окремого народу, племені, етносу. 

Для нас важливо, що в рамках такої моделі вся сукупність іманентного 
простору має в собі зміст трансцендентного виміру, що дає основи, початок як 
усьому сущому, так і окремим його частинам «бути», і робить його тим, що воно 
«є». При цьому за рахунок розміщення абсолютного вимірювання «всеможливості» 
всередині сущого й того, що не збігається з ним, відкривається можливість 
трансміграції, трансформації, мутації й метаморфоз у межах усього сущого загалом 
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і аж до фінального ототожнення з Абсолютом, що виражено у формулі «атман 
є брахман». Власне, перед нами завжди дуже динамічна розгортка серій сущого 
як у «горизонтальній», так і у «вертикальній» системах координат з відкритою 
можливістю руху по горизонтальних семантичних рядах, так і з можливістю 
вертикальних міграцій по «світлових нитках», які випускає першопричина. Багато 
в чому подібну модель ми маємо в досократиків, які займалися метаонтологічною 
проблематикою, далі через орфиків до піфагорійських спілок, платонівської академії 
і аж до неоплатоників.

Креаціонізм (від лат. «Creatio» – «творіння») – модель, характерна для 
монотеїстичних релігійних систем – іудаїзму, християнства, ісламу. Сукупність 
філософських уявлень у культурах, які сповідують ці релігійні культи, ми можемо 
спостерігати різні погляди щодо того, що «є», будь то природа самого творця або 
його творіння. У центрі філософсько-онтологічної проблематики в креаціонізмі 
також знаходиться поняття Абсолюту, бога, творця та його відносини зі со-твореним 
ним світом. Але, на відміну від маніфестаціоністської системи, ми маємо справу 
з радикальним розривом між творцем і творінням. Творець – це хоч і причина 
створеного ним світу, але за своєю природою він відмінний від нього. Абсолют на 
сто відсотків трансцендентний, він винесений таким чином, що його буття жодним 
чином не є спів-присутнім у створеному світі. Хоча творець і запускає серії творіння, 
він не забезпечує їм ніякої легітимації за рахунок вкладання всередину сущих своєї 
природи, своїх онтологічних основ. На противагу маніфестації відбувається акт 
креації – невитікання, прояв, виходження вищого початку з себе «ex deo» у світ, 
а «деміургія», креатура одного монобога, креатура з нічого, «ex nihilo». Оскільки 
творець один і нічого, крім нього, немає, то ось із цього «nihilo» і твориться світ. 
Отримуємо дві онтології – онтологію творця й онтологію со-твореного світу та всієї 
сукупності со-творених істот. Якщо в маніфестаціонізмі будь-яке суще «є» (звичайно, 
у різній мірі віддаленості від першопринципу, але «є»), то «твар» у рамках 
креаціонізму, в межах своїх є ніщо. Буття її – це дане їй буття напрокат, тимчасово, 
через процедуру завіту. Сукупність норм, правил, законів, що дають можливість 
через технічну практику вийти з порожнечі ніщо, подолати природну дистрофію 
тварі, в поле трансцендентного багатства й розкоші. Це призводить до того, що, крім 
онтологічного аргументу, Творця, Аллаха, Яхве, що легітимізує порядок і стан речей  
у сущому, за згодою і за його участі засновується в колі креатури така, що віднині має 
право визначати міру й задавати кордони виміру «бути». Йдеться про включення 
антропологічного виміру, людини в процес спів-управління й розгортання акту 
творення спільно з Творцем. Це дозволяє почати демонтаж онтологічних інстанцій 
з поля культури, історії, що призведе в подальшому до перегляду співвідношення 
частки участі у творенні Творця та його креатури, з негативною динамікою для 
першого в бік культури «пост».

У наш час онтологічною проблематикою впритул ґрунтовно займався 
Мартін Хайдеггер [4]. Власне, його проект «деструкції» всієї західноєвропейської 
метафізики прекрасно ілюструє всю повноту того маршруту, який здійснила думка 
у філософському полі шляхом згортання метафізик й онтологічної проблематики 
загалом. На думку Мартіна Хайдеггера, починаючи з досократиків, що мислили 
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про суще й про те, що власне суще «є», ми маємо справу, за визначенням самого 
філософа, з «Великим Початком», де вся специфіка онтологічної проблематики 
була усвідомлена через «фюзис» (φύσις) і «логос» (λόγος), яку Хайдеггер трактував 
як єдиний акт «сходів – жнив». Фюзис породжує, являє, наставляє все в суще, а ось 
через логос, який Хайдеггер прочитує через давньогрецьку етимологію як жнива, 
збір, який, розрізняючи, підбирає. Ми маємо справу з моментом в історії думки 
й філософії, коли онтичного початку, «arhe» були максимально тонко й точно 
зрозумілі/сприйняті й суще було схоплено/захоплено, але ось утримати не змогли...

Іншою важливою подією Мартін Хайдеггер виділив появу на арені історії такої 
фігури, як Платон з його концептом «Ідеї». Філософ вважає, що це був перший удар, 
перша хвиля, яка закрила всю багатобарвність буттєвого горизонту, скасувавши 
й підмінивши його концептом ідеї. Він докоряв Платону тим, що той із сущого, 
нехай вищого, але сущого – «Ідеї» – шляхом раціоналізації відвів убік онтологічну 
проблематику й закрив Буття «Sien» сущим «Seiende». Далі Мартін Хайдеггер, 
розглядаючи середньовічну теологію й християнство, детально зупинився на 
моменті явища Бога Мойсеєві, зокрема Вихід 3:14, де Бог говорить Мойсею:  
«...я є сущий, азм є єси..», з чого Хайдеггер зробив висновок, що християнський 
бог-деміург є проекцією людини, яка вже зовсім погано тямить у метафізичних 
висотах [4].

Наступною фігурою, що зробила внесок у дезонтологізацію, був Рене 
Декарт, який виніс за дужки всю метафізико-онтологічну проблематику й звів всю 
проблематику Буття/сущого до полів когітації. У філософії Декарта, на думку Мартіна 
Хайдеггера, маємо справу з блискучим прозрінням у саму суть того, що називається 
філософією нового часу. Далі Кант з його трансцендентальним проектом філософії та 
його забороною онтологічного доказу Абсолюту в трансцендентальному полі, який 
стверджує: лише через «ідею свободи» і «чистої волі» в моральному поступанні ми 
стикаємося з Богом уже в символічно упакованій розмірності. 

І звичайно, Ніцше з його проектом «генеалогії цінностей» і повалення 
всіх метафізичних підстав і «смертю бога». Мартін Хайдеггер досить детально 
розібрав у двотомній роботі, присвяченій Ніцше, основні поняття ніцшеанської 
філософії, що прямо виводять на європейський нігілізм. Сам філософ називав процес 
дискваліфікації Буття, посилаючись на Ніцше, «опустелюванням» («Verwuestung»). 
Власне, вся філософія Мартіна Хайдеггера пронизана цим трагічним почуттям 
розгубленості, «занедбаності», онтологічних злиднів і втрати буття. У ситуації 
відкату буття існує посткультура з постфілософією, постлюдиною, з «пост», «пост», 
«пост»... 

Більш позитивно й чесно поставилися до нашої ситуації «відкату буття»  
й всієї проблематики «пост» французькі інтелектуали другої половини XX століття, 
згадані вище Мішель Фуко, Жан Бодрійяр і, звичайно, Жиль Дельоз. Цікаво, що 
багато в чому програмні проекти кожного з них були інспіровані Фрідріхом Ніцше, 
Фердінандом де Соссюром і реакцією на філософію самого Мартіна Хайдеггера. 
Звичайно, розкрити й окреслити все різноманіття філософських інтересів цих 
видатних мислителів навряд чи представляється можливим у рамках статті, 
зупинимося лише на деяких з них. 

Денис Берездецький
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Логічним і правомірним результатом дискваліфікації онтологічного 
виміру став підвищений інтерес до дисциплін, які мають сферою свого вивчення 
мову й поля виразності: лінгвістика, семіотика, філософія мови. Після того, як 
«Інший», Абсолют, «Sein» були вигнані й дискваліфіковані з гри, суще, позбавлене 
метафізичної «висоти» й онтологічної «глибини», сплюснулося в поверхню, 
площину. І якщо раніше сенс забезпечувався наявністю онтологічного аргументу 
всередині сущого або нехай невиразною, але інтуїцією з трансцендентних сфер, 
то за Жиль Дельозом [1] «сенс» розташовується на поверхні, яка позбавлена 
глибини. Це подія/сингулярність, ефект, що ковзає у світі площин від однієї до іншої 
й не належить жодній з них, що переміщується по «лініях ковзання», гілкуючись  
і створюючи різоматичні мережі. Межі, що задають відмінність інстанцією «іншого», 
стерті, дистанції зім’яті, і все, що тепер «є», – це поверхні, суть лише збірки різних 
фрагментів з гетерогенними за своєю природою частинами. Вимірювані різністю 
станів з різними полями напруженості, що існують лише в акті віртуального сеансу,  
їх вимір – це вимір тривалості чат-сесії в мережі, тривалість аналітичної програми або 
новинного блоку на ТБ. Їх історія – це зміст «кешу» до моменту очищення кошика.  
В епоху «пост» є лише те, що транслюється поверхнею блакитного екрану, тільки 
те, що артикулюється дикторами, розганяється потоками по каналах мережі – тільки 
це «є» в синтетичному полі медіа – віртуального простору. Ми більше не маємо 
потреби в інстанції «іншого» для заснування власної легітимації й вимірювання 
– «Бути». Відтепер безпечніше для постлюдини з міріадами ніків, віртуальних 
клонів/двійників і пустелею реального навколо виробляти/дублювати/клонувати 
«інакшість». Заваливши «вертикаль», ми отримали «горизонталь», холодну  
й чорну поверхню, яка запросила всіх нас у простір віртуальних світів.

Потоки інтенсивності 
У світлі показаної динаміки онтологічної складової філософії закономірним  

є питання про те, а що, власне,  таке людина в ситуації дезонтологізаціі, у світі,  
де буття сховалося, у світі високих швидкостей, мас-медіа й холодних поверхонь? 
У культурі «пост» який зміст, місце, роль людини, і чи правомірно, взагалі, 
говорити про людину щодо згаданої ситуації? Уже Діоген-кінік був спантеличений  
і стурбований цим непростим питанням, шукаючи серед дня з ліхтарем людину. 
Якщо звернутися до словника, то одним з визначень буде «двоноге без пір'я,  
з м’якою мочкою вуха». Як видно, мало що прояснює для нас, людей, що живуть  
у XXI столітті, активно розвивають нанотехнології, діставшись до генома, які відкрили 
структури ДНК й поглинені дослідженнями мозку й спробами відтворити синтетичні 
нейронні ланцюги в штучного інтелекту. Посткультура зажадала й постлюдини. Але 
який зміст і які розмірності, що задає і визначає маршрути такої істоти? 

Якщо звернутися до попередніх епох, то людина ніколи не дорівнює 
сама собі, за рахунок включення у свій зміст «іншого»/«іншого» виміру, що 
принципово не збігається з ним, але, як не дивно, багато в чому його визначає, 
конструює. Арістотель, кажучи про ціле, уточнив, що воно ніколи не дорівнює 
сумі своїх частин. У китайській філософській традиції людина – це медіатор, той, 
хто з’єднує Небо й Землю. Це уявлення про людину як медіатора досі активно 
відтворюється католицизмом. Папа, він же понтифік (від лат. «Pontifex Maximus», 
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буквально «Великий будівничий мостів»). Тобто людина «є» перетином Неба  
й Землі, перебуваючи в гармонії з двома цими началами, arhe – людина «є». Якщо 
звернутися до індійських філософських систем, то, крім іншого, ми бачимо таку 
картину. Існує Пуруша – первоістота, архетип, парадигмальний зразок. Він виступає 
віссю – проекція його на поверхню, матерію, пракріті, утворює центр, «ідеальну 
людину», а ось на периферії від центру розташовується людина. І власне людина 
«є» повною мірою лише в тому випадку, коли вона просувається до центру – 
«ідеальної людини» – до повного злиття з архетиповим зразком. У соціокультурному 
аспекті це проектується в систему варн. Брахман, кшатрій, вайш’я, шудра – власне, 
це типологія людини, виходячи зі співвідношення «іншого» виміру, його якісно-
кількісного співвідношення. Якщо превалює «Небо», «саттва гуна», «золото» 
– ми маємо справу з сущим, що стоїть ближче до центру, ідеалу. Аналогічну картину 
бачимо і в Платона, де він у діалозі «Держава» дає дуже схожу типологію людей: 
філософ, страж, ремісник. Залежно від того, який «кінь», якість домінує, ми маємо 
більш досконалий, здатний до споглядання, сприйняття «іншого», його розуміння 
і, що не менш важливо, трансляції адаптованого уявлення про «інше», «благо» 
тип – філософ – або менш здібні типи – страж і ремісник. Далі вже в значно більш 
вульгаризованому вигляді це уявлення про людину бачимо в середньовічній Європі 
– у становому розподілі. Тут присутні два вищі стани – священики й аристократи –  
і все ті ж ремісники.

Але цікавою й дуже важливою подією представляється феномен Відродження 
й наступне за ним фундаментальне дійство. Це, за висловом Макса Вебера, «роз-
чарування», тобто зняття чар зі світу. Флер таємничого, божественного, онтологічних 
основ і всього, що, по суті, становило зміст поняття й вимірювання «іншого», 
був знятий. Відродження дало можливість людині стати рівною самій собі через 
процедури дезонтологізаціі, зокрема, цьому багато в чому сприяла славнозвісна 
«бритва» Окками. Піко делла Мірандола у своїй праці «Промова про гідність 
людини» сформулював положення про те, що людина, на відміну від усіх створених 
«тварей», не маючи власного обличчя, природи, заданої й даної раз і назавжди, 
здатна у відповідності зі своєю волею визначити свою натуру. На культурну арену 
історії вийшла Людина-Творець. «Людина сама творець свого щастя» – це теза 
Відродження. Протестантизм продовжував виганяти й скасовувати метафізику  
й онтологічні висоти, що, власне, і сприяє подальшому розвитку уявлень про людину 
в «Новий Час». Джон Локк через метафору «годинникового механізму» редукує 
все до механіцизму й машинерії, відкриваючи вже в наш час дорогу кіберпанку, 
кіборгам, трансгуманізму, розвитку штучного інтелекту й цифрового дубля. Важлива 
роль Рене Декарта, який всю філософську проблематику переніс на нове поле 
й запустив чергову серію напруженої гри думки. Ми потрапляємо в суб’єктне 
поле, через процедуру «епохе» Декарт накреслює в когітальному полі інстанцію 
«я», «суб’єкт». Продовжуючи традицію, започатковану Декартом, Кант розвинув 
інтуїції Декарта, розпочав проект трансцендентальної філософії, і в результаті в нас 
інстанція «трансцендентального суб’єкта», «трансцендентальне я» і емпірично 
невизначене, барвисте, багатоскладне, розрізнююча самість. У підсумку отримуємо 
гетерономні за своєю суттю поля з різними інтенсивностями, упаковані в «я-форму». 
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Важливо розуміти, що й для Платона, Арістотеля, стоїків, Ніцше, Хайдеггера 
й Дельоза важливою характеристикою людини були її автократичність (autokratēs) 
– самовладна, що має початок у самій собі. Цікава типологія людини в Ніцше, 
найбільш чесного й, мабуть, найбільш передбачливого філософа XIX століття, 
інтелектуальні інтуїції якого багато в чому визначили траєкторії руху всієї культури 
XX і XXI століть. Ніцше активно вводив у філософський дискурс своє базове, робоче 
поняття «воля до влади». Волю він, зокрема, розумів як «гру сил», відношення 
сили до сили. Людина в такій розгортці – це пучок сил, яким воля дозволяє зайняти 
позицію, заснувати місце, німецьке «Da», визначитися, буквально окреслити межі 
свого буття. Така силова топопологія – «тут-буття», «Dasein». Ніцше говорив про 
людей, здатних до «акції», про «творців нових істин», філософів, аристократів 
духу, що володіли силами, «Дюнаміс» для того, щоб «бути». Це один полюс, на 
іншому полюсі – людина мас, «остання людина», ре-акціоніст. Такі люди не мають 
нутра, вони без-сильні, вони нічим не володіють – ними володіють. У результаті 
дезонтологізації ми, як правило, маємо справу з людьми-ресентімант, на думку 
Ніцше.

Продовжуючи розвивати людську типологію Ніцше, Матрін Хайдеггер увів 
відмінність «тут-буття» (Dasein) і «DasMan» (нім. «Man» – невизначено-
особистий займенник) – безлике «Воно». У «Бутті і часі» Хайдеггер описав тут-буття 
через «екзістенціали існування». «Тут-буття»/«Dasein» – перебуваючи «у-світі», 
вимушено з ним зчіплюється, і цей процес виходу у світ Хайдеггер описав через 
екзістенціали: «Настрій», «Розуміння» і «Речі». «Тут-буття»/«Dasein» завжди 
вже якось налаштоване, відчуває страх або відразу, або повну байдужість до всього, 
нам може бути гидко від майбутньої зустрічі або походу на службу. «Розуміння» – 
це те, що дає можливість нам захопити й утримати в акті володіння ту сутність, яка 
потрапила в межі нашого буття, є сили – утримаємо, немає сил – на жаль. «Мова» 
для Мартіна Хайдеггера – це «дім буття», те, через що ми можемо дістатися до 
буття. І якщо в нас є сили, у нас буде можливість спокусити його, і воно, можливо, 
відкриється/ἀλήθεια (НЕ-приховане) нам. 

Але для того, щоб прорватися до «Буття», передусім, потрібно бути. В істоти 
«DasMan» немає меж, немає обличчя й різності, воно завжди й скрізь недоречне, 
вторинне, пережовує вчорашню траву, воно моргає й просить дати йому «останню 
істину». Воно не має «Мови» – «DasMan»/«Воно» завжди оперує балаканиною, 
«розмовами»/«Gerede», а ще точніше – уже сказаним. Не воно говорить – через 
нього говорять: капітал, культура, клас, мова. Позбавлене історії, онтологічного 
змісту, безсиле, ззовні відкодоване, така істота, «воно» перетворюється на потік, 
що ковзає по поверхні екранів. 

Мішель Фуко у «Словах і речах», характеризуючи наш час, зауважив, що 
стався розрив між «говорити» і «мислити», який у минулому забезпечувався 
дієсловом «бути». У результаті людина епохи «пост» думає одне, якщо думає, 
а говорить інше. Фуко прекрасно ілюструє наслідки для людини дискваліфікації 
онтологічних основ зі сцени історичного процесу. Людина або те, що від неї 
залишилося, почала визначатися через працю, мову, суспільство, капітал – 
через зовнішні по відношенню до неї самої інстанції, які самі вимагають основ  
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та обґрунтувань. Людина стала річчю/товаром у нескінченному потоці виробництва 
й перевиробництва. Відмовившись від «висоти» й «глибини», ми зважилися на їх 
виробництво, позбавлені сил і міці зустрітися з інстанціями, що дають нам вимір, 
ми сплюснулися. Розташовані завжди десь і між, факт нашого існування може 
бути зафіксований за тим резонансом площин навколо нас, від дотику до яких ми 
знаходимо інтенсивність і наявність. Ставши річчю, товаром, постлюдина знайшла 
кодифікацію й цифрового двійника, «людина-знак» у віртуальному просторі потоків 
інформації. Ми більше не «пастухи буття», поети, що оспівують й іменують суще, 
ми втратили могутність і владу, втратили здатність давати імена всім створінням 
сущого. Ми не філософи, художники, здатні засновувати світи. Позбавлені сил, 
ми, прийнявши в душу знання, змушені платити. Платити спочатку світловим 
виміром усередині нас, а потім і власною ідентичністю. Нам уже запропоновано 
увійти до процесу глобальної трансформації – віртуально-синтетичної реальності. 
Для цього сама тілесність повинна модифікуватися в рамках проекту технотизації, 
трансгуманізму, кібернетизації й роботизації.
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THREE DIMENSIONS OF POSTMODERN CULTURE:  
POSTONTOLOGY, POSTANTHROPOLOGY, POST-AESTHETICS

The philosophical concepts defining postmodern culture have been discussed: postontology, 
postanthropology and post-aesthetics. Emphasis has been placed on the place and role of a man in 
the processes that take place around him. The views of eminent philosophers who reflect the concept  
of «postmodernism» have been traced too
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На прикладі робіт окремих майстрів показано механізм взаємодії колективного й особистісного 
начал у народному мистецтві. Для аналізу обрано вироби гончарів зі збірки філософа, 
колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, який хоча й не порушував у своїх 
філософських працях  проблеми взаємодії колективного й індивідуального начал у контексті 
народної кераміки, на практиці цікавився цим питанням, про що свідчать його праці про народних 
майстрів і зібрана ним колекція опішненської кераміки, яка демонструє не лише естетичний смак 
колекціонера, а і його зацікавлення саме тими виробами опішненців, де гармонійно поєднано 
колективний досвід місцевої школи з особистісним розумінням гончарем або малювальницею 
місцевої традиції, з умінням привнести своє власне, неповторне в загальне, «опішненське»,  
не порушуючи канони, не руйнуючи традицію

[Одержано 14 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, взаємодія колективного й особистісного, традиція, 
канон, варіативність, гончар, малювальниця 

П
роблема взаємодії колективного й індивідуального (особистісного) 
начал у народному мистецтві була й залишається однією з головних 
у його теорії поряд з осмисленням таких важливих рис народної 

творчості, як традиційність у поєднанні з обов’язковим поповненням новаціями, 
спадкоємність передачі майстерності, канонічність і варіативність тощо [див. 
детальніше: 16]. Є вона надзвичайно важливою і в процесі вивчення українського  
гончарства як виду народного мистецтва. 

Мета цієї публікації – показати на конкретному матеріалі – творчості окремих 
майстрів, вироби яких збирав Леонід Сморж і з якими дружив або спілкувався, 
– механізм взаємодії колективного й індивідуального (особистісного) начал  
у народному мистецтві. Вона є продовженням низки праць авторки, присвячених 
теоретичному осмисленню творчості українських гончарів [див., зокрема: 9, с. 31-37], 
особливо це стосується доповіді «Український гончар як творча особистість  
(на матеріалах Опішного кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.)», виголошеної  
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Олена Клименко
КОЛЕКТИВНЕ Й ОСОБИСТІСНЕ В УКРАЇНСЬКОМУ ГОНЧАРСТВІ

на Національному науковому симпозіумі «Персоналії українського гончарства як 
маркери національної ідентичності в координатах суспільних ідеологем» (Опішне, 
4-6 травня 2016 року) і поданої для публікації в збірнику «Українська керамологія» 
[10], теоретичні положення якої покладено в основу цієї публікації.

Леонід Сморж у своїх філософських працях не порушував проблеми взаємодії 
колективного й індивідуального начал у контексті народної кераміки. Однак на 
практиці це питання, безумовно, цікавило філософа, про що свідчать і його праці 
про народних майстрів (Олександру Селюченко, Параску Біляк) [19-21], і спілкування 
та дружба з багатьма гончарями, і зібрана ним колекція опішненської кераміки, яка 
засвідчує розуміння збирачем цієї важливої проблеми, адже переважна більшість 
збереженої ним кераміки демонструє не лише естетичний смак колекціонера, 
а і його зацікавлення саме тими виробами опішненців, де гармонійно поєднано 
колективний досвід місцевої школи з особистісним розумінням гончарем або 
малювальницею місцевої традиції, з умінням привнести своє власне, неповторне  
в загальне, «опішненське», не порушуючи канони, не руйнуючи традицію. 

Дослідників народного мистецтва може зацікавити те, що Леонід Сморж  
у своїх філософських працях розглядав роль особи в суспільстві [23; 24, c. 285-370], 
розрізняв і пояснював терміни «особа», «індивід», «індивідуальність» [24, c. 285-
286], а також характеризував роль і значення індивіда в мистецтві, прояви таланту 
мистця. У навчальному посібнику з естетики окремий розділ – «Геній і талант» 
– він присвятив проблемі обдарування особистості [22, с. 159-165], наступний – 
«Художник як суб’єкт творчості. Одержимість» – особі художника та його ролі 
в образному осмисленні дійсності [22, с. 165-173]. Зокрема, Леонід Сморж писав: 
«Поняття «особа» близьке до термінів «індивід» і «індивідуальність». Часом їх 
вживають як синоніми. Насправді ж між цими поняттями існує суттєва різниця. 
Термін «індивід» вживається, насамперед, для означення будь-якої окремо взятої 
людини. Тобто це «один із», або просто «екземпляр», вихідна одиниця підрахунку 
чи розгляду. Коли ж ми хочемо підкреслити винятковість людини, її специфічну 
відмінність від решти людей, то ми вживаємо термін «індивідуальність». 
Тобто ми визнаємо за людиною її конкретність, право на відокремленість, 
оригінальність, самостійність. <…> При вживанні слова «особа» ми підкреслюємо, 
крім названого вище, певну соціальну роль і функцію індивіда, який засвоїв 
необхідний рівень знань, цінностей, моральних вимог, норм, ідей тощо і так 
чи інакше вписується в систему суспільних відносин, в життя суспільства 
взагалі. Особа – це суб’єкт суспільства і суб’єкт історичного процесу і водночас 
творець суспільних цінностей і смислів. В особі органічно поєднані індивідуально 
неповторне, що відрізняє її від решти людей, і загальне, що спільне з іншими 
і єднає з ними» (виділення моє. – О. К.) [24, с. 285]. Так само народний майстер, 
перебуваючи у відносинах із «суспільством», у межах власного колективу виступає 
його суб’єктом. Далі Леонід Сморж зазначав: «Особа – це людина з «своїм обличчям», 
яку характеризує багатство зв’язків з дійсністю, ступінь засвоєння і відтворення 
матеріальних і духовних цінностей, здатність включатись у суспільні процеси 
і функціонувати в системі суспільних відносин, зберігаючи власне «обличчя», 
манеру відчувати, думати, говорити і діяти, здатність відстоювати свої 
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інтереси, свою позицію, своє Я – незбагненний таємничий «центр» особистості» 
[24, с. 286]. Виходячи з цього положення, щодо особи народного майстра можна 
сказати: він, маючи своє власне «Я», на підсвідомому рівні не може існувати без 
«зв’язків з дійсністю» [24, с. 286], з оточенням, із середовищем, у якому він був 
народжений, вихований і навчений ремеслу.

Варто також нагадати, що індивідуалізація – це відокремлення особи, 
забезпечення розвитку її особистих властивостей [9, с. 31-32]. Народного ж 
майстра індивідуалізувати (тобто відокремити) неможливо: він нерозривно 
пов’язаний із загалом свого осередку – як з авторами творів, так і з їхніми 
споживачами-замовниками. Далі цей зв’язок поширюється на регіональному, 
потім – на національному рівні [15, с. 24-26]. Ця складна надіндивідуальна 
природа творчості народного майстра, коли індивідуальне, особистісне є частиною 
великого колективного цілого, і забезпечує збереження й розвиток народного 
мистецтва. Поза загалом свого осередку народний художник втрачає риси творчої 
особистості. Марія Некрасова слушно зазначала: «За творчеством одного мастера 
всегда стоит опыт коллектива» [14, с. 16-17]. Кожний народний майстер 
як «колективна особистість» [9; 10; 12; 13, с. 26-34] робить власний внесок  
у загальну традицію свого осередку: чи стійко зберігає, чи збагачує, запроваджуючи 
нові елементи за рахунок власних знахідок або завдяки зовнішнім впливам, які 
пристосовує до місцевих особливостей і поширює серед усього загалу майстрів.  
Ці теоретичні положення можна проілюструвати на прикладі творчості українських 
гончарів, малювальниць, майстринь іграшки, де майже кожна конкретна особа 
– творча особистість, більш-менш тісно пов’язана з колективом певного центру, 
певного регіону й далі – з українським гончарством загалом. Основним критерієм  
у цьому випадку є ступінь обдарованості майстра й рівень зв’язку його творчості  
з місцевою традицією в поєднанні з інноваціями, що й обумовлює розвиток кераміки 
певного осередку [10]. Спробуємо проілюструвати ці теоретичні положення на 
прикладі творчості окремих гончарів, роботи яких дбайливо збирав Леонід Сморж 
і які зберігаються в Меморіальному музеї-садибі цього видатного філософа  
й колекціонера опішненської кераміки. 

З-поміж найдавніших зразків кераміки з колекції Леоніда Сморжа – ваза, 
датована, згідно з інвентарною книгою музею, 1904 роком (мал. 1). Вважаю, 
датування потребує уточнення. На денці ритований напис: «16/1» і відбиток 
штампа: «Made in Russia». Можливо, вазу зроблено на замовлення Складу 
кустарних виробів Полтавського губернського земства для експортування або 
експонування на якійсь закордонній виставці. Важко сказати, коли виконано вазу, 
оскільки Кустарний склад було організовано 1904 року [1, с. 177; 4, с. 5]. Серед цілої 
низки напрямків роботи Кустарного складу – виставкова діяльність і збут виробів 
кустарів, включаючи закордонні виставки й продаж продукції за межами Російської 
імперії [4, с. 5-6]. Тож штамп «Made in Russia» міг бути поставлений як на майбутній 
експонат закордонної виставки, так і на твір, запланований для продажу, або в обох 
випадках: адже найчастіше експонування кустарних виробів поєднувалося з їхньою 
реалізацією [3, с. 1398]. Однак, чи могли збігтися в часі заснування Кустарного складу  
з виконанням твору, сказати важко. Проте роботу щодо експонування й продажу 
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кустарних виробів за кордоном Полтавське губернське земство здійснювало  
й до створення Кустарного складу. Так, після Паризької виставки 1900 року 
«планувалося організувати в Парижі постійно діючий кустарний склад, який мав 
би допомагати в збуті продукції за кордоном…» [3, с. 1400]. 1902 року Полтавська 
губернська земська управа організувала поїздку одного з працівників О. Д. Погрузова 
за кордон (Англія, Франція, Голландія, Персія) з метою влаштування виставок  
й організації збуту продукції кустарів різних осередків (з-поміж них і гончарних) [1, с. 95].  
На жаль, поки що не можна з’ясувати, в які роки могли опішненські гончарі ставити 
на свої вироби штамп «Made in Russia». Тож вазу з колекції Леоніда Сморжа 
доцільно датувати початком ХХ століття. Так само важко назвати ім’я її автора.  
Він, безумовно, був представником інноваційного напрямку опішненської 
кераміки, що виник у місцевому промислі наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття,  
й працював під впливом українського стилю [див. детальніше, зокрема: 8; 11], 
осмислюючи його з особистісних позицій. Ваза класичної яйцеподібної форми  
з двома вухами. Плечі поступово звужені до доволі високої вишуканої шиї, завершеної 
розгорнутими вінцями. Форма характерна для багатьох тогочасних опішненських 
ваз і пов’язана з впливами декоративного мистецтва з показовим для того періоду 
зверненням до зразків античної кераміки. Подібні вази з двома вухами створювали 
майже всі гончарі-новатори в Опішному, а також у Миргородській художньо-
промисловій школі імені Миколи Гоголя й Глинській навчальній гончарній майстерні  

Мал. 1
Автор невідомий. Ваза (1), фрагменти декорування (2-4).  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 36,8х23,7 см;  
на денці: ритований напис – «16/1 », штамп – «MADE IN RUSSIA».  

Опішне, Полтавщина. 1904 (?). Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, КН-17692/К-16100.  

Фото Тараса Пошивайла

1 2 3
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(з 1908 року – Глинська школа інструкторів з гончарного виробництва). Декор 
складається з рослинних мотивів: два майже однакові букети, нанесені на 
лицьову поверхню з протилежних боків посудини. У центрі кожного – велика 
біла багатопелюсткова квітка, що нагадує ромашку (мал. 1: 2). Її середину 
намічено великою крапкою, оточеною колами й «накапуванням». Подібні квіти-
ромашки в різних варіантах доволі популярні в опішненській мальовці ХХ століття, 
особливо його середини (табл. 2: 1-8). У її трактуванні ніби поєднано традиційне 
зображення характерної для барокової орнаментики багатопелюсткової розети 
з реальною природною квіткою-ромашкою: пелюстки виконано білим ангобом. 
Подібне поєднання давніх барокових мотивів із реальними іноді зустрічається 
в опішненських мальовках ХХ століття. Нерідко традиційні мотиви, введені 
ще на початку ХХ століття, нагадують природні зображальні елементи. Ніби 
відбувається синтез привнесеного під впливом довкілля, проте осмислювати це 
необхідно дуже обережно: для народного майстра головне – данина традиції, 
а не копіювання реальних форм. Останнє також має місце, але, насамперед,  
у сюжетних композиціях, та й там традиційність і канонічність майже завжди  
на першому місці: виробляється прийом чи розробляється сюжет і повторюється. 
На мою думку, опішненські малювальниці не копіювали такі мотиви безпосередньо 
з природи. Маючи за основу вироблений канон, вони трактували його з думкою 
про реальний образ. Так само, можливо, мислив і автор вази (або авторка його 
декору, адже вже на початку ХХ століття мальовку часто виконували жінки – 
дружини гончарів або запрошені майстрині). На бічних, вигнутих стеблах букета 
розміщено типове для опішненської барокової орнаментики листя, квіти, пуп’янки, 
виноград. Велику білу квітку вгорі доповнено традиційною «сосонкою» з парами 
«косиць», а вздовж центрального прямого стебла розміщено розтягнуті краплі. Тобто 
переважають мотиви, характерні для опішненської мальовки початку ХХ століття. 
Дещо незвичним є використання мотиву, що нагадує так званий «турецький 
огірок» («бута», «індійський огірок») і сприймається як своєрідний пуп’янок чи 
листок: краплеподібної форми із загостреним вигнутим верхом, обрамлений 
«накапуванням». У середині – невелика пелюстка (мал. 1: 4). Цей мотив дуже рідко 
зустрічається в Опішному. В ускладненому варіанті – ряд пелюсток навколо – його 
можна побачити, наприклад, на вазі роботи випускника Миргородської художньо-
промислової школи імені Миколи Гоголя Василя Гудкова з колекції Полтавського 
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (КС-434). Другим нетиповим для 
опішненської кераміки моментом є трактування мотиву «виноград» (мал. 1: 3) 
у вигляді трикутника, наміченого контуром і заповненого рисками з рядами крапок 
між ними. Зазвичай, виноград опішненські майстрині малювали й продовжують 
малювати у вигляді ягід (круглих або овальних) з контуром, розміщених у вигляді 
трикутника (без трикутного обрамлення всього мотиву, як на вазі). Варіантів доволі 
багато (табл. 1), проте трактування винограду на вазі з колекції Леоніда Сморжа  
є швидше винятком зі сформованих канонів. Подібне рішення мотиву «виноград» 
відоме в декорі кераміки Опішнянської артілі «Художній керамік» середини 
1930-х років, коли переважала мальовка з дрібними графічними мотивами. 
Такий, як на вазі (проте не ідентичний), «виноград» бачимо в оздобленні берегів 
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Таблиця 1 
Зображення винограду в опішненській мальовці

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

тареля 1930-х років  із сюжетним зображенням, виконаним Петром Кононенком,  
що експонується в Меморіальному музеї-садибі гончарської родини Пошивайлів  
(НД-5710; табл. 1: 9). Мальовку на берегах тареля могла виконати одна з 
малювальниць артілі «Художній керамік», можливо  Марія Кришталь. Збереглися 
відомості, що саме вона доповнювала рослинним орнаментом композиції 
станкового характеру на тарелях роботи Петра Кононенка [2, с. 83]. 

Ваза з колекції Леоніда Сморжа є цікавою, своєрідною, доволі «авторською» 
пам’яткою місцевої кераміки, яка водночас тісно пов’язана з творами інших 
майстрів-новаторів. У цьому випадку вести мову про винятково індивідуальний 
підхід не доцільно, адже представники інноваційного напрямку частіше працювали 
на основі зразків або ескізів, виконаних художниками, тож в їхній творчості багато 
спільного. Без авторських підписів (а вони доволі часто зустрічаються) виконавця 
окремого виробу встановити нелегко. У творах представників інноваційного 
напрямку (на перший погляд індивідуалізованих) відчувається надіндивідуальність 
мислення, яка виявляється в межах цієї групи й водночас відходить від давньої 
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традиції Опішного. Тобто ніби формується маленький колектив у великому загалі 
промислу, що стає засновником самостійного напрямку (інноваційного). У ньому 
зберігається співвідношення надіндивідуального й особистісного факторів, які 
взаємодіють згідно із законами розвитку народного промислу. 

До цієї групи пам’яток належить ще один експонат із колекції Леоніда 
Сморжа – тиквастий глечик початку ХХ століття (мал. 2). Збирач вважав, що 
виріб зробив майстер із Міських Млинів, а подарували його нащадки гончарів 
Шульженків. Навряд чи хтось із представників цієї родини міг бути автором глечика, 
адже Шульженки були гончарями-мисошниками, зокрема Марко, Тихон, Олексій, 
Євдоким, Микита, Йосип Шульженки. Усі вони робили миски, які розмальовували 
дружини й доньки майстрів – Марфа, Параска, Тетяна, Явдоха та інші [18]. 
Мальований посуд з бароковою орнаментикою на початку ХХ століття в Міських 
Млинах створював Остап Ночовник і його син Оврам, а також Олексій Пасічник [18]. 
Цілком можливо, що тиквастий глечик могли виконати і в Опішному. Проте, на мій 
погляд, доцільно залишити атрибутування Леоніда Сморжа й вважати автором твору 
міськомлинського майстра, тим паче, що гончарі з Міських Млинів – передмістя 
Опішного, нерозривно пов’язані в опішненськими й фактично разом з ними  
й з гончарями сіл Попівка, Малі Будища, Вільхове представляють єдиний великий 
гончарний ареал.

Мал. 2
Автор невідомий. Тиквастий глечик (1), фрагменти декорування (2, 3).  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ритування, ліплення, мальовка, 26,3х23 см.  
Міські Млини, Полтавщина. Початок ХХ століття.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, КН-17691/К-16099.  

Фото Тараса Пошивайла (1), Олени Клименко (2-3)

1 2

3
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Аналіз тиквастого глечика також дозволяє стверджувати про цікаву взаємодію 
колективного й особистісного начал у народній кераміці: тут бачимо й поєднання 
традиційних та інноваційних елементів, і наявність певних канонів, і певну 
варіативність тощо. Зупинюся на цьому детальніше. Форма посудини має аналогії 
з народним тиквастим глечиком: майже кулястий тулуб на «копитцеві», звужена 
по середині шия, завершена характерними «муфтоподібними» вінцями – данина 
традиції гончарства ХVІІІ століття. Проте всі ці елементи поєднані доволі особистісно, 
без чіткого дотримання традиційних засад. В оздобленні – вплив українського 
стилю: барокові мотиви, трактовані з «позицій» модерну (вигнуті лінії, своєрідний 
динамізм у поєднанні окремих елементів). Серед рослинних мотивів, розміщених 
на горизонтальних гілках, що оперізують центральну частину тулуба, вирізняються 
багатопелюсткові квіти-розети, почергово розмальовані темно-брунатним і червоно-
вохристим ангобами (мал. 2: 2). Аналогічні квіти-розети (тільки з більшою кількістю 
пелюсток і в іншому колориті) бачимо в оздобленні вази Івана Гладиревського 
початку ХХ століття з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 
Кричевського (КС-1570; табл. 2: 9-10). До речі, автор тиквастого глечика з Міських 
Млинів, як і Іван Гладиревський, контур малюнка намітив ритуванням. Друга квітка на 
міськомлинській посудині є своєрідною, і якщо вона й зустрічається в опішненській 
орнаментиці, то надзвичайно рідко (мал. 2: 3). Вона ніби поєднує два мотиви: 
круглу квітку й криноподібний елемент, який не просто розміщений над квіткою 
(як це часто буває), а виступає додатковими пелюстками й водночас викликає 
опосередковану асоціацію з мотивом «гранат» («гранатове яблуко» [27, с. 67]), 
адже на вершині мотиву «гранат» найчастіше розміщено три відростки (нерідко 
у вигляді крину), які відтворюють залишки квітки (табл. 4: 1-4). Розміщення ж двох 
пар заокруглених пелюсток  симетрично з двох боків від середини також нагадує 
деякі спрощені варіанти мотиву «гранатове яблуко» (табл. 4: 2). Квіти доповнено 
листям кількох варіантів, характерних для опішненської барокової орнаментики 
(табл. 6). Таким чином, тиквастий глечик із колекції Леоніда Сморжа демонструє, 
що його автор доволі органічно засвоїв нові для тогочасної опішненської кераміки 
принципи декорування і застосував їх по-своєму, не виходячи за межі нової традиції. 
Безумовно, це був здібний гончар: декор органічно поєднано з формою, пов’язаною 
з місцевою традицією.

З інноваційним напрямком опішненської кераміки можна пов’язати ще 
один твір з колекції Леоніда Сморжа – вазу роботи відомого майстра Макара 
Пругла (мал. 3), виконану під впливом європейського варіанта стилю модерн.  
На мою думку, її можна датувати 1910-ми – 1920-ми роками, найвірогідніше – кінцем 
1910-х – 1920-ми роками. На денці посудини наявний ритований авторський підпис: 
«Опішня робота М. Ф. Пругло» (мал. 3: 2). Можна гадати, що вазу виконано після 
перевороту 1917 року. До цього часу опішненські гончарі, підписуючи свої вироби, 
застосовували російський варіант – «Опошня», а після 1917 року, вірогідно, почали 
подавати назву містечка українською мовою. Завдяки цьому підпису, вдалося 
визначити автора твору – Макара Пругла (1891–1953), одного з кращих скульпторів – 
авторів натуралістичної дрібної пластики на історико-етнографічну тематику першої 
третини ХХ століття, який гончарній справі вчився у свого батька Федота Пругла,  

Олена Клименко
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Таблиця 2 
Зображення круглих квітів у опішненській мальовці

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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Таблиця 3 
Зображення віялоподібних квітів у опішненській мальовці

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18
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а також, можливо, в Опішнянському гончарному показовому пункті. У 1920-х роках 
був власником майстерні з найманими гончарями й малювальницями, які робили 
мальований посуд. Мальовкою займалася й дружина майстра Марія Пругло (1898–
1971). У 1930-х роках Макар Пругло працював гончарем в артілі «Червоний гончар» 
в Опішному та в гончарній артілі м. Троянова Житомирської області, викладав  
у Полтавському кооперативному технікумі. За гончарним кругом працював небагато, 
здебільшого займався виготовленням форм для скульптур [18]. З-поміж його робіт, 
виконаних за допомогою гіпсових форм, – «Тарас Шевченко», «Тарас Бульба», 
«Мисливець», «Наталка і Петро», «Наталка Полтавка» тощо. 

У формах і декорі посуду Макара Пругла відчутний вплив як європейського, 
так і національного (український стиль) варіантів стилю модерн. Вазу його роботи  
з колекції Леоніда Сморжа виготовлено на гончарному крузі, а два фігурні вуха 
доволі складної конфігурації виконано, мабуть, шляхом відтискування у формі. 
Посудина має яйцеподібний тулуб, розміщений на високій круглій ніжці-підставці, 
доволі широку циліндричну розгорнуту вгорі шию. Конструктивно невиражені вінця 
є ніби безпосереднім продовженням шиї, їхню умовну основу окреслено ритованою 
смугою. Ваза насиченого синього кольору. Мальовка білого, червоно-брунатного й 
зеленого кольорів. Контур декору намічено ритуванням. Вазу оздоблено чотирма 

Мал. 3
Макар Пругло. Ваза (1), фрагмент денця (2), фрагменти декорування (3, 4).  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, мальовка, 23,4х17,3 см;  
на денці ритований напис: «Опішня робота М. Ф. Пругло».  

Опішне, Полтавщина. 1910ті – 1920ті.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, КН-17806/К-16214.  
Фото Тараса Пошивайла

1
2 3

4
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великими семипелюстковими квітами, що нагадують мак, трактований доволі 
умовно (мал. 3: 3). Кожна квітка складається з двох, ніби накладених одна  
на одну, розет, контрастних за кольором: у двох квіток менша центральна розета 
(у природної квітки це середина й нижня частина пелюсток) червоно-брунатна,  
а більша біла, у двох інших – навпаки. Пелюстки квітки намічено хвилястими 
лініями. Їхнє вирішення подібне до трактування маку в оздобленні ваз Федора 
Чирвенка (табл. 2: 11-12). Однак у Федора Чирвенка вплив європейського варіанта 
стилю модерн виражено яскравіше, ніж у вазі з колекції Леоніда Сморжа: пелюстки 
маку він окреслював рухливішими лініями. Його маки ближчі до природних форм 
і кількістю пелюсток (їх 5), і нерідко кольоровим рішенням – вони здебільшого 
червоні з чорною серединою (табл. 2: 11) або (іноді) білі (табл. 2: 12). Цікавий 
варіант вирішення квітки маку бачимо в оздобленні чайника 1920-х років з колекції 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (НД-1587; 
табл. 2: 13), знайденого в Малих Будищах: його пелюстки, як і у вазі Макара Пругла, 
мають тричастинне хвилясте завершення й виконані брунатним ангобом. Однак 
внутрішня розета зовсім інша: вона складається з п’яти вузеньких білих листочків. 
Переосмислене зображення квітки маку зустрічається в опішненській мальовці як на 
початку ХХ століття (табл. 2: 15), так і у творчості сучасних майстрів (табл. 2: 14). Серед 
творів із колекції Леоніда Сморжа асоціацію з маком викликають квіти в декорі 
чайника роботи Івана Олійника 1957 року (мал. 4; табл. 2: 16). Листя в декорі вази 
Макара Пругла (мал. 3: 4) подібне до так званого «опішненського листя», наявного 
майже в усіх опішненських мальовках ХХ століття барокового характеру (табл. 6: 
1-4, 6-10, 12). Водночас своїм «рухливим» контуром воно нагадує трактування листя  
в декорі речей, наближених до європейського варіанта стилю модерн. 

Мал. 4
Іван Олійник. Чайник.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ліплення, мальовка, 25х24 см;  
під вухом – напис білим ангобом:  
«Іван Олійник. 1957 рік».  
Міські Млини, Полтавщина. 1957.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба  
філософа й колекціонера  
опішненської кераміки  
Леоніда Сморжа, КН-19852/К-18101.  
Фото Тараса Пошивайла



184

 
Естетика буття. Діалоги епох і культур

Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

Переважна більшість зразків опішненської кераміки з колекції Леоніда 
Сморжа належить до другої половини ХХ століття. З авторами творів зі свого 
зібрання він був добре знайомий, з деякими дружив. Це стосується, насамперед, 
подружжя Гаврила та Явдохи Пошивайлів, творчість яких широко представлена 
в Меморіальному музеї-садибі філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа. 

Кілька слів про їхню творчість. Представник великої гончарської династії, 
заслужений майстер народної творчості УРСР, член Спілки художників УРСР 
Гаврило Пошивайло (1909–1991) гончарній справі вчився в батька. За гончарним 
кругом працював з 12 років. До початку 1930-х років гончарював удома разом  
з родиною. Від середини 1930-х років працював гончарем в артілі (згодом заводі) 
«Художній керамік», упродовж кількох років – у заводі «Керамік». Після створення 
творчої лабораторії заводу «Художній керамік» входив до її складу. Паралельно, 
незважаючи на всілякі заборони, високі податки й необхідність купувати патент, 
весь час до останніх років життя гончарював удома. Після виходу на пенсію вдома 
робив іграшковий посуд «монетку», традиційний опішненський теракотовий посуд, 
створював сюжетні скульптурні композиції, разом з дружиною ліпив маленькі 
свистунці. Брав участь у ярмарках, днях ремесел, святах народної творчості.

Дружина Гаврила Пошивайла – Явдоха Пошивайло (1910–1994) – була 
чудовою малювальницею, майстринею іграшки. Розмальовувати гончарні вироби 
вчилася з 10 років у майстернях провідних місцевих майстрів Сергія Горілея й Макара 
Пругла. Вчителі – малювальниці Марія Кришталь, Варвара Матвієнко (Каленич), 
Марія Городнича, Марія Пругло. У 1920-х роках розмальовувала вироби Сергія 
Горілея, Макара Пругла, Омеляна Ковпака та інших заможних гончарів. Працювала 
малювальницею в артілі (згодом заводі) «Художній керамік», Опішнянському 
промкомбінаті, заводі «Керамік» [18]. Після виходу на пенсію разом з чоловіком 
удома займалася промислом: розмальовувала його вироби й ліпила теракотові 
свистунці невеликого розміру у вигляді пташечок, зайчиків, білочок. У роботах 
останніх років життя переважав декор без подальшого покриття поливою. Явдоха 
Пошивайло, як і більшість її колег-малювальниць, розмальовувала гончарні вироби 
в техніці підполив’яного контурного малювання, застосовуючи традиційну рослинну 
орнаментику, в яку іноді вводила свої власні улюблені мотиви (наприклад, 
зображення конвалії).

Майже кожний твір із колекції Леоніда Сморжа, навіть якщо видається 
своєрідним і неповторним, під час детальнішого аналізу виявляється доволі тісно 
пов’язаним з місцевою школою. Так, цукорниця Гаврила та Явдохи Пошивайлів, 
рішення якої (так само, до речі, як і різновид асортименту самої посудини: цукорниці 
не є традиційними для народної кераміки), на перший погляд, незвичне (мал. 5), 
має форму сплющеної кулі з різко звуженими до денця стінками. На покришці – 
вухо, вирішено у вигляді двох баранців, що буцаються. Звичайно, така його форма 
є авторським рішенням. Однак подібний підхід щодо виготовлення ручок-вух 
на глиняному посуді був популярним в Опішному в першій третині ХХ століття. 
Наприклад, носик плесканця виробництва артілі «Художній керамік» 1930-х років 
з колекції Леоніда Сморжа вирішено у вигляді голівки баранця, а вухо – у вигляді 
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Мал. 5
Гаврило Пошивайло (форма), 
Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Цукорниця (1), покришка(2), 
фрагмент декорування (3).  
Глина, ангоби, полива, гончарний 
круг, ліплення, мальовка, 14х18,4 см.  
Опішне, Полтавщина.  
Кінець 1960х – початок 1970х.  
Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа 
й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа, КН-17989/К-16363.  
Фото Тараса Пошивайла

тварини, що нагадує тхора, куницю або ласку (мал. 6). Новим у цукорниці є те, що 
майстер поєднав зображення двох тварин у доволі характерному для народних казок 
зображенні – баранців, які б’ються й, можливо, використав власні спостереження 
над поведінкою домашніх тварин. При цьому пластичне доповнення покришки 
цукорниці виглядає доволі органічним. Вуха ж на тулубі посудини вирішено  
у вигляді невеликих виступів, розміщених по два з кожного боку. Хочеться звернути 
увагу й на мальований декор посудини у вигляді квітів-ромашок, «сосонок», 
«косиць», завитків, «кривульок», «накапування», характерних для опішненської 
мальовки. Так, квітку-розету, що нагадує ромашку, опішненські малювальниці 
часто використовували для оздоблення посуду (мал. 5: 2; табл. 2: 1-8). «Сосонки» 
найчастіше доповнювали барокову орнаментику (показовий приклад – ваза  
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з колекції Леоніда Сморжа; мал. 1), а в оздобленні мисок кінця ХІХ – першої третини 
ХХ століття становили центральний мотив композицій. «Косиці» (у спрощеному 
варіанті цей мотив має назву «курячі лапки») також доволі популярні в Опішному 
як доповнення рослинних мотивів (мал. 1, 6). Усі ці елементи Явдоха Пошивайло 
закомпонувала по-своєму. Органічно поєднані з формою, вони доповнюють 
пластичне зооморфне зображення, яке сприймається як сюжетна композиція  
в оточенні рослинних і геометричних мотивів. 

Скульптура у вигляді птаха, що нагадує журавля, Гаврила та Явдохи Пошивайлів 
також не є типовою для опішненської пластики, проте окремі елементи вирішення 
форми й, особливо, мальований декор пов’язують її з традиційним опішненським 
фігурним посудом (мал. 7). На високій ніжці-підставці (так званому «копитцеві») 
розміщено краплеподібний тулуб з високою шиєю, завершеною невеликою 
голівкою з довгим дзьобом, вирішеним у вигляді носика-зливу. На голові – отвір 
з пробкою у вигляді кулі, доповненої мальованими смугами (наче своєрідний 
пучок пір’я). Хвіст птаха вирішено у вигляді пласкої ручки-вуха (як на фігурному 
посуді). Таким чином, скульптура Пошивайлів, як і вся зооморфна й орнітоморфна 
опішненська декоративна пластика ХХ століття, демонструє першооснову подібного 
різновиду асортименту – зв’язок з фігурним посудом. Зокрема, пригадаємо левів, 
биків, баранів Івана Білика, Василя Омеляненка й інших гончарів-скульпторів. 
Майже в усіх зразках наявні отвори для наливання й виливання рідини й хвости-
ручки. Проте попри ознаки посуду такі речі, є по суті, декоративною скульптурою. 
Своєрідним у творі Пошивайлів є сам образ птаха й підхід до його зображення. 
В опішненському фігурному посуді зображення птаха зустрічалося нечасто. Майстри 

1 2

Мал. 6
Автор невідомий. Плесканець (1, 2).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
мальовка, 33,2х18,3х9,7 см. Опішне, Полтавщина. 
1930ті. Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Меморіальний музей-садиба 
філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда 
Сморжа, КН-16676/К-16084. Фото Тараса Пошивайла
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на початку ХХ століття створювали фігурні посудини й скульптуру у вигляді півня  
й курки. У роботі Пошивайлів птах зовсім інший, його трактування відрізняється від 
виробів більшості гончарів. Таким чином, своє власне (авторське) рішення, як і сам 
образ – птах у вигляді журавля – свідчать про особистісний підхід до осмислення 
традиції. Вдале поєднання окремих пластичних елементів демонструють відчуття 
Гаврилом Пошивайлом специфіки матеріалу, вміння узагальнювати спостереження 
над природою й поєднувати їх з особливостями місцевої школи. Це ж стосується  
й декору. Мальовка, виконана дружиною майстра Явдохою Пошивайло, ніби імітує 
пір’я птаха. Водночас її мотиви пов’язані з традиційним опішненським малюванням. 
На грудях зображено круглу квітку-розету й мотив, який ніби об’єднує популярний 
у мальовці Опішного «виноград» і пальметоподібну квітку (мал. 7: 2). Подібні 
мотиви нерідко зустрічаються в оздобленні посуду (табл. 3: 18). Пір’я на крилах  
і спині птаха намічено хвилястими лініями й рядами краплеподібних елементів,  
а також завитками, смугами фляндрівки, рядами «накапування». Основу «копитка» 
обрамлено широкою фляндрованою смугою. На ручці-вухові – спарена «кривулька», 
доповнена завитками. Декор рясно вкриває поверхню скульптури. Вдале поєднання 

Мал. 7
Гаврило Пошивайло (форма), Явдоха Пошивайло (мальовка). Скульптура «Птах» (1, 2).  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 29,8х20,9х9,7 см.  
Опішне, Полтавщина. Кінець 1960х. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, КН-17992/К-16366.  
Фото Тараса Пошивайла

1 2
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Мал. 8
Гаврило Пошивайло (форма), Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Банкаваза (1, 2), фрагмент декорування (3).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 31,2х19,6 см;  
на денці – напис білим ангобом: «Л. С.» {Леонід Сморж?}.  
Опішне, Полтавщина. 1969–1970.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської 
кераміки Леоніда Сморжа, КН-17716/К-16124.  
Фото Тараса Пошивайла (1-2),Олени Клименко (3)

2

3

1

окремих його елементів і вміння організувати їх у цілісну композицію не руйнує 
пластичну форму, а органічно її доповнює.

Ще один твір подружжя Пошивайлів із колекції Леоніда Сморжа дозволяє  
прослідкувати цікаву взаємодію колективного й особистісного в народному 
мистецтві. Це ваза у вигляді традиційної банки, декорована зображенням голуба 
(мал. 8: 1-3). На денці посудини – напис білим ангобом: «Л. С.». На думку завідувача 
Меморіального музею-садиби Леоніда Сморжа Вікторії Зубань, напис свідчить про 
призначення вази в дарунок Леоніду Сморжу й відтворює його ініціали. 

Як і всі опішненські банки (посуд, призначений для зберігання меду, 
повидла, смальцю тощо), ваза Пошивайлів має яйцеподібну форму, невисоку шию 
й розгорнуті вінця, що демонструє характерний для опішненської кераміки перехід 
від побутових речей до декоративних і декоративно-ужиткових з використанням 
традиційних форм. На час створення вази в опішненському гончарстві завершився 
процес, розпочатий ще в 1930-х роках, щодо поступового об’єднання нової для 
Опішного барокової орнаментики з традиційними формами, які було значно легше 
створювати майстрам. Водночас вони були «близькими» й звичними для народної 
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свідомості й естетично привабливішими. Доцільно нагадати, що вплив земських 
майстерень мав місце не лише в царині декору (рослинна орнаментика барокового 
характеру), а й позначився на формах посуду. Нерідко тиква мала вигляд східної 
карафки, глечики нагадували порцелянові зразки, елементи конструкції більшості 
ваз механічно поєднувалися між собою, що віддаляло їхні форми не лише від 
традицій української народної кераміки, для якої на той час цей різновид посуду 
був новим, а й від кращих зразків декоративного мистецтва доби панування стилю 
модерн. Вироби початку ХХ століття, потім 1920-х – початку 1930-х років мали 
доволі еклектичні форми зі значною кількістю другорядних елементів, пластичних 
доповнень (наприклад, шию посудини вирішено у вигляді вази з ніжкою, тулубом 
та вінцями; носики й вуха – у вигляді голів чи навіть тулубів тварин і птахів тощо). 
Нерідко окремі конструктивні частини посудин було поєднано без урахування 
загальної форми й доповнено значною кількістю другорядних елементів. Поступово 
форми посудин, що виготовляли в артілі «Художній керамік», ніби «наблизились» 
до народних: вази нагадували банки класичної яйцеподібної форми або теракотові 
глечики з високою шиєю, куманці позбувалися зайвих деталей, глечики за формою 
наблизилися до форм тиквастих глечиків. Форми більшості виробів спростилися, 
органічно поєднавшись з рослинною орнаментикою барокового характеру, яка  
в середині ХХ століття не просто увійшла до традицій опішненської кераміки, а стала 
новою традицією, що продовжує розвиватися й нині.

Традиційну форму банки-вази Гаврила Пошивайла збагачує мальовка його 
дружини Явдохи Пошивайло. Головним інноваційним мотивом декору є зображення 
голуба (мал. 8), оточене рослинним бароковим орнаментом, в окремих елементах 
якого також можна побачити особистісний підхід майстрині (мал. 8: 2). Узагалі, 
зображення птахів нерідко зустрічалося в опішненській мальовці. Наприкінці 
ХІХ – початку ХХ століття – це зображення птаха в декорі мисок (переважно 
поодинокі, великого розміру). Коли формувалася нова традиція (рослинний 
орнамент барокового характеру), зображення птахів і риб вводили в мальовку як 
доповнення до рослинних мотивів, рідше – як самодостатня частина композиції. 
Майже всі вони невеликого розміру й ніби вплетені в загальний ритм повторюваних 
елементів чи становлять частину симетричних композицій або невеликого за 
розміром птаха розміщують в оточенні рослинних мотивів (табл. 5). Однак 
найчастіше зображення пташки є умовним (без видових ознак). Лише зрідка можна 
побачити доволі реалістичні образи, наприклад півня (табл. 5: 8), а от зображення 
голуба є рідкісним, можливо, навіть поодиноким. Тобто тут спрацювала власна 
фантазія авторки, яка також нерідко зображувала птахів (табл. 5: 1-3). У контексті 
проблематики статті цікаво з’ясувати витоки іконографії такого зображення голуба. 
Одразу ж спадає на думку «Голуб миру» Пабла Пікассо. Явдоха Пошивайло, без 
сумніву, могла його бачити, адже в радянський час репродукції цієї роботи або 
її інтерпретації були доволі поширеними, зокрема на вітальних листівках під 
час першотравневих демонстрацій. Проте якщо порівняти голуба Пабла Пікассо  
з мальовкою майстрині, то відчувається якесь інше першоджерело. Спадає на думку 
іконопис. Можливо, звідти? Проте в іконописі, як класичної візантійської традиції, 
так і в народній іконі, Голуб – Дух Святий – зображується частіше не в профіль, 

Олена Клименко
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Таблиця 4 
Мотив «гранатове яблуко» в опішненській мальовці

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18
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Таблиця 6 
Зображення листя в опішненській мальовці

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

Таблиця 5 
Зображення птаха в опішненській мальовці

1 2 3 4

5 6 7 8

Таблиця 7 
Мотив «волошка» в опішненській мальовці

1 2 3 4 5

Олена Клименко
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як у Явдохи Пошивайло, а з розгорнутими крилами. Тож прототипом мальовки є 
якесь інше зображення. Вочевидь, найближчими аналогіями можуть бути зразки 
народного живопису на склі й вишивки середини ХХ століття, де зображення голубів 
(частіше попарне) було дуже популярним, а образ цього птаха трактувався саме 
так, як в Явдохи Пошивайло. Не можна забувати й про фольклорну першооснову 
голуба – популярного образу народних пісень, а також про його зображення на 
багатьох першотравневих вітальних поштових листівках. Тож, найвірогідніше, усі  
перераховані джерела (і «Голуб миру», й іконопис, і фольклор, і народні картинки,  
і вишивки, і навіть листівки) могли наштовхнути майстриню на введення зображення 
голуба в декор вази.

Зображення голуба розміщено з двох боків вази. Між ними – великі складні 
рослинні мотиви. В основі кожного з них – так зване «гранатове яблуко» [27, с. 67], 
проте знову ж таки майстриня трактує його з власних позицій (мал. 8: 2, 3). Узагалі, 
«гранатове яблуко» – один із доволі популярних мотивів опішненської мальовки 
(табл. 4). У його основі – овал з подвійним хвилястим (іноді зубцеподібним) контуром, 
у який закомпоновано крапки або плями, а до вершини приєднано три відростки, 
що відтворюють залишки квітки. Майже без змін цей мотив простежується в декорі 
опішненської кераміки першої третини ХХ століття. У 1940-х роках він ускладнюється, 
отримуючи багато доповнень, а в другій половині 1950-х розробка його внутрішньої 
частини спрощується – хвилястий контур залишається тільки із зовнішнього 
боку. В окремих випадках відсутні навіть крапки. Тричастинне доповнення  
у вершинах нагадує трилисник або збагачується завитками. Іноді зовнішній край 
ніби розсувається вгорі й квітка набуває віялоподібного окреслення, як це бачимо 
в оздобленні вази Пошивайлів. Тут мотив «граната» складний, з доповненнями,  
й ніби об’єднує класичне «гранатове яблуко» й пальметоподібну квітку, збагачену 
листям, ягодами, «накапуванням» тощо. Інші мотиви, що оздоблюють вазу, майже 
не виходять за межі сформованої барокової традиції – круглі квіти, виноград, 

Мал. 9
Гаврило Пошивайло (форма),  
Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Миска.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
мальовка, 7,9х19,5 см.  
Опішне, Полтавщина. 1970ті.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба  
філософа й колекціонера опішненської кераміки  
Леоніда Сморжа, КН-17949/К-16323.  
Фото Тараса Пошивайла
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1

3Мал. 10
Григорій Тягун (форма), Параска Біляк (мальовка). Глечик (1, 2), 
фрагмент декорування (3).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка,  
20,9х19,2 см. Опішне, Полтавщина. 1969.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської 
кераміки Леоніда Сморжа, КН-17996/К-16370. Фото Тараса Пошивайла

2

листя, ягоди тощо (табл. 1: 1, 3, 6; 2: 25, 30; 6: 1-4, 6-9). Тож у вазі роботи Гаврила та 
Явдохи Пошивайлів органічно поєднано колективний досвід опішненської школи  
з особистісним осмисленням традицій, канонів. Варіативність у мальовці здійснюється  
без руйнування усталених мотивів, а завдяки їх розвитку й доповненню новаціями. 

Інший підхід до зображення птаха втілила Явдоха Пошивайло в декорі 
миски, виготовленої на гончарному крузі Гаврилом Пошивайлом (мал. 9). Доволі 
реалістичне зображення півня займає майже всю внутрішню поверхню посудини, 
тобто композиція повторює підхід до оздоблення мисок кінця ХІХ – початку 
ХХ століття [25, табл. ХІХ: рис. 196; 17, мал. 122, мал. 134, мал. 135, мал. 136, 
мал. 221]. Також пригадаємо півня на мисці 1929 року [2, с. 86, мал. 29]. Великий 
гребінь з хвилястим краєм викликає асоціацію з опішненською іграшкою великого 
розміру, де гребінь півня часто трактувався саме так, як його намалювала Явдоха 
Пошивайло. Це зображення вона виконала з якоюсь дитячою безпосередністю, 
притаманною кращим зразкам народного примітиву. Таким чином, у творах 
подружжя Пошивайлів, представлених у колекції Леоніда Сморжа, органічно 
поєднано традиції з особистісним, нерідко інноваційним, підходом до їхнього 
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1

3Мал. 11
Григорій Тягун (форма), Параска Біляк (мальовка). Глечик (1, 2), 
фрагмент декорування (3).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка,  
22,8х20 см. Опішне, Полтавщина. 1969.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера 
опішненської кераміки Леоніда Сморжа, КН-17724/К-16132.  
Фото Тараса Пошивайла (1-2), Олени Клименко (3)

2

розвитку, канонічність – з варіативністю, естетичний смак – із відчуттям специфіки 
матеріалу тощо.

Часто Леонід Сморж спілкувався і з малювальницею Параскою Біляк (1914–
2001), однією з найталановитіших опішненських малювальниць середини ХХ століття. 
Її мальовки відзначаються віртуозним трактуванням і творчим розвитком порівняно 
нових для опішненської кераміки елементів орнаменту, вмінням вдало скомпонувати 
орнаментальні мотиви з урахуванням форми виробів. Працюючи в артілі (заводі) 
«Художній керамік», Параска Біляк здебільшого розмальовувала посуд, виготовлений 
на гончарному крузі талановитим майстром Григорієм Тягуном (1912–1987). Велика 
колекція їхніх спільних робіт зберігається в Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва. Представлені вони і в Меморіальному музеї-
садибі філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа. З-поміж 
них вирізняються три глечики майже однакової краплеподібної форми з короткою 
шиєю, розгорнутими вінцями й пласким вухом. Декор усіх трьох посудин дозволяє 
вести мову про особливості мальовки Параски Біляк, яка полюбляла великі 
мотиви з чітко промальованим контуром і значною кількістю варіантів на основі 
власної інтерпретації традиції. Один із глечиків оздоблено кількома мотивами, 
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Мал. 12
Григорій Тягун (форма), Параска Біляк (мальовка). Глечик (1, 2).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 20,3х18,2 см. Опішне, Полтавщина. 1969. 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа,  
КН-17986/К-16360. Фото Тараса Пошивайла

1 2

розміщеними на вигнутій гілці, що оперізує тулуб посудини широкою смугою 
(мал. 10: 1, 2). Чергуються два різновиди квітів: овальні багатопелюсткові (мал. 10: 3) 
й віялоподібні. Квіти овальної форми нечасто зустрічаються в опішненській мальовці 
(табл. 2: 27) й, можливо, є спрощеним варіантом мотиву «гранат» (табл. 4: 13). 
Віялоподібні (пальметоподібні) квіти в оздобленні даного глечика складаються  
з двох пелюсток в основі, над ними – трилисник, півколо й хвиляста лінія з крапками. 
Такі квіти є доволі типовими для Опішного й сприймаються як сформований канон 
з незначними варіаціями (табл. 3: 1, 4, 10, 15, 16). Віялоподібні квіти в декорі 
другого глечика (мал. 11: 1, 2) мають складнішу композицію, завдяки доповненням 
у вигляді ягід, завитків, додаткових пелюсток в основі, а їхня центральна частина 
нагадує лотос (мал. 11: 3). Другий різновид квітки утворено краплеподібним 
елементом, обрамленим пелюстками у вигляді арок з крапками. В обох глечиках, 
крім квітів, на гілках розміщено листя: у першому варіанті це прості листки, аналогії 
яким нерідко зустрічаються в опішненській мальовці (табл. 6: 5, 11), у другому – 
поряд з невеликими листками розташоване листя, яке малювальниці називають 
«опішненським». Однією стороною такий листок прилягає до стебла, зовнішній його 
край хвилястий. Це переосмислений листок аканта (табл. 6: 1-4, 6-10, 12). Обидва 
глечики темно-брунатного кольору, розмальовані ангобами жовтуватого, світло-
вохристого, червоно-брунатного, зеленого й блакитного кольорів. Третій глечик 
відрізняється не лише кольоровим рішенням: він світлий, майже білий з жовтуватим 
відтінком, з контрастним за кольором декором, а й використанням доволі 
незвичних мотивів, хоча в них також відчувається зв’язок з традицією (мал. 12). 
Великі блакитні багатопелюсткові квіти чергуються з мотивами, утвореними 
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трилисниками, доповненими ягодами, листками й «сосонкою», яка розміщена 
над центральним листком трилисника. Тут простежується своєрідне, «авторське», 
поєднання традиційних мотивів. Великі багатопелюсткові квіти-розети з серединою, 
утвореною двома півколами різних кольорів, розмежованими хвилястою лінією, 
часто зустрічається в опішненській мальовці (табл. 2: 5, 16). Мотив, утворений 
трьома листками (пелюстками), також доволі відомий. Частіше він сприймається як 
пуп’янок, листя конюшини, ягоди або мотив, схожий на жолудь, і розміщується на 
гілках серед рослинних мотивів. Іноді має різнокольорове забарвлення (мал. 13, 
14). Він майже непомітний і сприймається як органічне доповнення барокового 
орнаменту. У декорі глечика Параски Біляк – це великий самодостатній елемент 
композиції, утворений трьома вохристими пелюстками з подвійним контуром. 
Між ними надзвичайно популярні в мальовці ягоди. Так звані «опішненські» 
листки розміщені вздовж стебел, що з’єднують трилисник із двома сусідніми 
великими квітами-розетами. Традиційна «сосонка» також великого розміру – така, 
як на давніх мисках. У бароковій мальовці хоч і зустрічаються «сосонки», але вони 
ледь помітні й лише іноді доповнюють центральний мотив, як на розглянутій 
вище вазі з Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішненської 
кераміки Леоніда Сморжа (мал. 1). У Параски Біляк «сосонка» нагадує класичну 
пальмету. Цими трьома глечиками не завершується перелік творів, розмальованих 
Параскою Біляк. У зібранні Леоніда Сморжа їх багато. Однак навіть три розглянуті 
зразки демонструють своєрідність творчого мислення майстрині: переважання 
підкреслено великих рослинних мотивів, намічених широким енергійним 
контуром, лаконізм в їхньому трактуванні, делікатне використання традиційного 
геометричного орнаменту: смуги, лінії, «кривулька», «кривулька з накапуванням» 
тощо. Як і інші майстрині, Параска Біляк подає кілька варіантів певної композиційної 
схеми. Наприклад, декор останнього з розглянутих глечиків (мал. 12) повторено  
з незначними змінами в ще кількох посудинах [5, іл. 5, 9]. 

У зібранні Леоніда Сморжа є кілька зразків посуду, зокрема барило, ваза, 
глечик, розмальовані ще однією з найвідоміших опішненських малювальниць 
Зінаїдою Линник (1911–1990), донькою відомого кераміста Петра Кононенка. 
У 1927–1929 роках вона навчалася в Опішнянській керамічній кустарно-
промисловій школі, де її вчителями були Мотрона Назарчук, Наталя Оначко й 
Марія Кришталь. Упродовж 1929–1966 років працювала малювальницею в артілі 
(заводі) «Художній керамік» [18]. У своїх мальовках Зінаїда Линник, як і інші 
майстрині, творчо розвивала нову традицію контурного малювання, започатковану 
земськими майстернями, з використанням рослинної орнаментики барокового 
характеру. Після виходу на пенсію займалася малюванням на папері: створювала 
декоративні композиції з рослинних мотивів, подібних до опішненської мальовки. 
Щодо творчості Зінаїди Линник Борис Бутник-Сіверський слушно зауважив:  
«…Вражає вміння знайти рівновагу між центральним мотивом і допоміжними 
елементами орнаменту, вміння велику форму наснажити дрібними деталями» 
[2, с. 38]. І далі, відзначаючи своєрідність її як малювальниці, стверджував, що 
вона, «…дотримуючись однієї школи, має і свій власний почерк. Це виявляється в 
пристрасті до центральної фігури в орнаментальній композиції та до симетрії 
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і ритмічного повторення, що особливо добре видно в її розписах декоративних 
тарілок» [2, с. 38]. Аналізуючи творчість Зінаїди Линник, Віталій Ханко писав, що 
майстриня «віртуозно малювала, користуючись соковитими фарбами і пишними 
візерунками із зображенням флористичних мотивів, птахів і свійських тварин, 
що гармонійно співвідносилися з формами виробів» і що «орнаментальне 
малювання Л. (Линник. – О. К.) – взірцева сторінка декорування виробів Опішні 
1930 – 1960-х» [26, с. 456]. 

Автор форми барила, розмальованого Зінаїдою Линник, невідомий (мал. 13). 
Подібні посудини на гончарному крузі нерідко виготовляли гончарі артілі (заводу) 
«Художній керамік». З-поміж них – Гаврило Пошивайло, Григорій Тягун й інші. 
Переважали традиційні форми, витоки яких – прості полив’яні й теракотові 
барила, поширені наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, які призначалися для 
міцних напоїв або для тримання води під час польових робіт [25, табл. VІ: рис. 52].  
Проте артільно-заводські вироби декорували мальовкою й використовували  
як декоративно-ужиткові або декоративні речі для оформлення інтер’єрів. Саме  

Мал. 13
Автор невідомий (форма),  
Зінаїда Линник (мальовка). Барило (1, 2).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
мальовка, 25,2х33,1 см.  
Опішне, Полтавщина. 1950 – 1960ті. 
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа  
й колекціонера опішненської кераміки  
Леоніда Сморжа, КН-17702/К-16110.  
Фото Тараса Пошивайла

1

2
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Мал. 14
Автор невідомий (форма), Зінаїда Линник (мальовка). Ваза (1-2).  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 24х14,3 см. Опішне, Полтавщина.1950 – 1960ті (?). 
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа,  
КН-17732/К-16140. Фото Тараса Пошивайла

1 2

Мал. 15
В. Б. (форма), Зінаїда Линник (мальовка). Глечик (1, 2).  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 27,5х18,3 см; авторський напис: «В. Б.».  
Опішне, Полтавщина.1950 – 1960ті. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа,  
КН-17897/К-16275. Фото Тараса Пошивайла
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до цієї групи належить барило з колекції Леоніда Сморжа, оздоблене Зінаїдою 
Линник. Декор обох лицьових сторін посудини майже однаковий (лише з незначними 
варіантами). У центрі композиції – велика складна багатопелюсткова квітка-розета 
в оточенні рослинних мотивів.

Загалом, круглі квіти-розети є найпоширенішим (і, мабуть, «най-
варіативнішим») мотивом опішненської мальовки (табл. 2). Його першоосновою, 
як і переважної більшості інших рослинних мотивів опішненського мальованого 
декору, є розети, популярні в орнаментиці ХVІІІ століття (здебільшого в шитві). 
В Опішному круглі квіти зустрічаються у величезній кількості варіантів і щодо 
розмірів, і щодо конфігурації пелюсток, і щодо доповнень. Вирізняємо кілька 
груп. Найпростіший варіант круглої квітки складається з кружечка або крапки, 
обрамлених хвилястою лінією, що намічає пелюстки (табл. 2: 25, 30). Іноді 
їх доповнено «накапуванням» чи «накапування» розташоване навколо квітки. 
Подібні квіти розміщено на гілках, що оточують центральну розету на барилі 
(мал. 13). Складнішим варіантом є багатопелюсткова квітка-розета, утворена 
круглими або видовженими заокругленими пелюстками, які нерідко чергуються  
з серцеподібними чи криноподібними елементами, «курячими лапками», крапками 
тощо (табл. 2: 18, 24, 27, 28). Доволі популярні складні розети, що складаються 
з двох квітів, ніби вписаних одна в одну й заповнених «накапуванням», колами, 
крапками тощо (табл. 2: 17, 19-23, 26, 29). Сам принцип сполучення двох квітів бере 
початок від гаптів (узагалі, це принцип формування класичної розети в орнаментиці 
декоративного мистецтва), проте народні майстрині значно доповнили його  
й винайшли стільки варіантів, що першоджерело в окремих випадках майже  
не відчувається. Іноді у велику за розміром квітку закомпоновано кружечки, великі 
крапки, ряд «накапування» тощо або середину вирішено у вигляді кількох рядів 
«накапування» й кружечка, доповненого рисками.

Саме останній різновид квітки-розети, утвореної накладанням меншої квітки 
на більшу (у власній інтерпретації), і розмістила Зінаїда Линник у центрі декору 
барила. Середина розети складається з великої крапки з маленькою крапкою  
в центрі. Навколо – ряд невеликих краплеподібних пелюсток, далі – пелюстки  
у вигляді розтягнутих крапель, вписані у великі блакитні видовжені пелюстки, що 
чергуються з пелюстками, схожими на переосмислені криноподібні елементи. 
Останні доволі часто зустрічаються в мальовці, іноді спрощуючись (не потрійне, 
а подвійне завершення кожної пелюстки). При цьому вони можуть чергуватися  
з пелюстками інших різновидів (табл. 2: 18, 21) або виступати самостійно як 
пелюстки великої складної квітки (табл. 2: 17) чи квітки, що нагадує мак (табл. 2: 
11-16) або волошку (табл. 7). Подібні пелюстки можна побачити у великій 
складній квітці-розеті, покладеній в основу декору вази з колекції Леоніда Сморжа, 
розмальованої Зінаїдою Линник (мал. 14), де вона є частиною фризової композиції, 
в основі якої – гілки з великими квітами трьох різновидів, доповненими листям, 
невеликими квітами, ягодами, пуп’янками, трилисниками тощо. Перша з великих 
квіток (найбільша) утворена описаними вище пелюстками з потрійним краєм,  
на які накладено видовжені пелюстки, а потім (ближче до середини розети) –  
ще одна маленька квітка. Другий різновид простіший: кругла багатопелюсткова 
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квітка блакитного кольору. Її загострені пелюстки чергуються з ягодами. Третій 
різновид – віялоподібна квітка. Їх також залюбки використовувала Зінаїда Линник. 
Узагалі, в Опішному кілька різновидів віялоподібних (пальметоподібних) квітів, 
узятих авторами перших ескізів декору з шитва, місцеві малювальниці перетворили 
на своєрідні канони, збагачені ягодами, «накапуванням», завитками, пелюстками 
різної конфігурації, закомпонованими в традиційний контур мотиву (табл. 3). Кілька 
своєрідних варіантів розробила й Зінаїда Линник. Один із них (доволі спрощений) 
вона ввела в декор вази: в основі дві пелюстки-чашолистки, з’єднані хвилястою 
лінією, у центрі – краплеподібна середина квітки, поданої в розрізі. Подібні квіти 
зустрічаються і в оздобленні барила, де їх розміщено на гнучких гілках, що оточують 
центральну квітку-розету. Тільки там пальметоподібні квіти мають напівкруглу 
(а не краплеподібну) середину й ряд крапок угорі біля зовнішнього хвилястого краю.

Глечик з колекції Леоніда Сморжа, також розмальований Зінаїдою Линник, 
має авторський підпис: «В. Б.» (мал. 15). Поки що важко розшифрувати ім’я майстра. 
Вірогідно, це Василь Біляк, проте необхідно детальніше порівняти цей підпис  
з написами на достеменно атрибутованих виробах Василя Біляка для встановлення 
автора форми посудини, яка має кулястий видовжений тулуб, високу рифлену шию 
й масивні профільовані вінця зі зливом. В основі декору майже однакового з обох 
лицьових сторін посудини – геральдична композиція з двох птахів біля круглої 
квітки найпростішого варіанта (крапка-середина з хвилястим обрамленням). Біля 
її короткого стебла – два великі листки, на яких, ніби «сидять», птахи. Навколо 
вигнуті гілки з великими квітами, розташованими над птахами. Подібна композиція 
з деякими варіаціями зустрічається і в інших майстринь. Наприклад, інші квіти 
по-різному чергуються з другорядними елементами, але схема залишається 
незмінною – дві пташки симетрично розміщені біля квітки, й над ними великі квіти 
й під ніжками птахів два листки (табл. 5: 4, 6). Тобто маємо справу зі сформованою 
іконографією мотиву, в яку кожна майстриня внесла власну інтерпретацію,  
не порушуючи цілісності першоджерела. Рослинні мотиви Зінаїда Линник доповнила 
«накапуванням», розтягнутими краплями, завитками, що збагачують мальовку, 
надаючи їй якоїсь особливої живописної мінливості. Хочеться звернути увагу на 
два широкі фризи,  розміщені в нижній частині тулуба й на вінцях, що  об’єднують 
композицію декору в єдине ціле. Кожен з них складається з широкої смуги  
з нанесеними на неї гронами винограду, які чергуються з напівколами, доповненими 
V-подібними елементами, утвореними «накапуванням», крапкою й розтягнутими 
краплями. У даному випадку, як і в усіх мальовках Зінаїди Линник, маємо справу  
з власною інтерпретацією майстринею традиційних підходів до побудови композиції, 
поєднання її елементів і трактування окремих мотивів.

Цікавими зразками взаємодії колективного й особистісного у творчості 
народного майстра є фігурні посудини й скульптура Івана Білика (1910–1999), 
заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, члена Національної спілки художників України.  
На початку 1920-х років гончарній справі вчився в Опішнянській керамічній 
майстерні, згодом – у свого дядька гончаря з Хижняківки Якова Пічки, наприкінці 
1920-х років – у Опішнянській керамічній промисловій школі. Упродовж 1929–1984 
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1

Мал. 16
Іван Білик (форма), Марія Бондаренко (мальовка).  

Зооморфна посудина «Кінь» (1), фрагменти її декорування (2).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, вдавлювання, мальовка, 37х36,5х12,5 см;  

на тулубі – ритований напис: «Білик І. А. Опошня 60? (70?) рисовала М. Бондаренко».  
Опішне, Полтавщина. Середина ХХ століття (1960 (?), 1970 (?)).  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, КН-17665/К-16073.  

Фото Тараса Пошивайла

2

років працював у артілі (заводі) «Художній керамік». Після заснування творчої 
лабораторії при заводі входив до її складу [18]. Іван Білик – один із найталановитіших 
майстрів опішненської пластики, який творчо осмислював місцеву традицію, 
створюючи фігурні посудини й скульптуру у вигляді левів, баранів, биків, коней.  
Він також був автором ваз, декоративних тарелів з рельєфним орнаментом. 
Творчість майстра розвивалася в межах опішненської, сформованої у повоєнний час 
традиції, основи якої було закладено за безпосередньої участі самого Івана Білика: 
знайдені ним варіанти образів тварин, елементи декору, композиційні рішення 
переймали й донині переосмислюють інші майстри. З-поміж творів, представлених 
у зібранні Леоніда Сморжа, виділяється декоративна посудина у вигляді коня, 
оздоблена мальовкою, виконаною Марією Бондаренко (мал. 16). На тулубі посудини 
– ритований підпис з датою, яку важко розібрати: «Білик І. А. Опошня 60? (70?) 
рисовала М. Бондаренко». Мальований декор на зооморфних посудинах Івана 
Білика (як і загалом в Опішному) зустрічається нечасто. Переважають відбитки 
штампа, наліплення, ритування. До речі, в оздобленні цієї роботи Іван Білик також 
використав відбитки штампа у вигляді рядів кіл, що позначають гриву тварини, але 
вони ледь помітні: адже головне декоративне навантаження виконує мальовка. 
Її авторка – талановита малювальниця Марія Бондаренко (1930–2014), учениця 
Мотрони Назарчук. Мальовки Марії Бондаренко відзначаються творчим розвитком 
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традиції опішненської рослинної орнаментики, віртуозним трактуванням усталених 
мотивів, які вона вдало узгоджувала з формами різноманітних виробів – глечиків, 
тиков, полумисків, барил, квітників, ваз, тарелів тощо. Після виходу на пенсію 
майстриня займалася малюванням на папері: створювала декоративні композиції 
на основі мотивів традиційних опішненських мальовок. 

Оздоблюючи фігурну посудину у вигляді коня, Марія Бондаренко не лише 
намітила необхідні аксесуари збруї (доволі приблизно), а й доповнила форму 
кількома традиційними й переосмисленими з власних позицій мотивами. Намічену 
рядами відбитків штампа у вигляді кіл гриву вона доповнила «кривулькою», рядом 
арок, що чергуються з «курячими лапками» й великими крапками, вписаними  
в кола. Центральну частину тулуба оперізують три поперечні «кривульки», які ніби 
«підтримують» «кривульки» на шиї коня й на хвості-ручці посудини. Головними 
декоративними елементами в оздобленні коня є: великі завитки з характерними 
відростками у вигляді арок (доповнення збруї); складний мотив, що віддалено 
нагадує «виноград» на грудях тварини; дві великі багатопелюсткові розети, 
розташовані в задній частині тулуба. Їхні загострені пелюстки чергуються з «курячими 
лапками» (мал. 16: 2). Мотив на грудях тварини складається з криноподібного 
елемента й двох рядів арок. Навколо – своєрідні завитки-пелюстки (мал. 16: 3). 

Форму посудини Іван Білик вирішив традиційно: тварина стоїть прямо, майже 
циліндричний тулуб спирається на чотири ніжки, високу шию завершено невеликою 
голівкою із загостреними вухами й отвором з пробкою між ними. На морді отвір 
для виливання рідини, тобто все в межах традиції. При цьому вражає вміння автора 
поєднати окремі елементи форми в єдине ціле – характерна риса творчості Івана 
Білика.

Якщо свого коня Іван Білик представив фронтально, статично, без намагання 
зобразити тварину в русі, то інший відомий опішненський гончар-скульптор Михайло 
Китриш двох своїх коней із колекції Леоніда Сморжа зобразив доволі динамічно – 
з енергійно вигнутими шиями з масивними гривами й трохи відведеними вбік 
головами (мал. 17, 18). Загальне враження динаміки в сприйнятті китришівських 
коней складається й завдяки пластичним доповненням у вигляді наліплень, відбитків 
штампа, різноманітних ум’ятин тощо. За всієї подібності скульптур Михайла Китриша 
(в обох відчувається рука одного автора) водночас кожен кінь виступає своєрідним 
варіантом осмислення традиційного для Опішного образу коня. Одну скульптуру 
вкрито брунатною поливою (мал. 17), другу – жовто-зеленою (мал. 18). 

Михайло Китриш (1937 р. н.) – один із провідних майстрів опішненської 
кераміки другої половини ХХ століття, заслужений майстер народної творчості УРСР, 
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та Премії імені Данила 
Щербаківського, член Національної спілки художників України та Національної 
спілки майстрів народного мистецтва. Гончарній справі вчився в гончаря Йосипа 
Марехи в артілі «Художній керамік», де працював з 1954 року. Входив до складу 
творчої лабораторії заводу «Художній керамік». Після виходу на пенсію до початку 
ХХІ століття працював удома. Створював скульптуру й фігурні посудини у вигляді 
баранів, биків, коней, птахів, декоративний посуд (вази, тарелі, глечики, супові 
вази). У 1990-х роках майстер звернувся до призабутих різновидів традиційного 
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Мал. 17
Михайло Китриш. Скульптура «Кінь».  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування, 
18,5х16,2х6,8 см; на тулубі – ритований напис: «К. М.».  
Опішне, Полтавщина. 1990ті.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Меморіальний музей-садиба  
філософа й колекціонера опішненської кераміки  
Леоніда Сморжа, КН-18154/К-16528.  
Фото Тараса Пошивайла

Мал. 18
Михайло Китриш. Скульптура «Кінь».  

Глина, полива, гончарний круг,  
ліплення, ритування, вдавлювання, 18,6х17,2х7,9 см.  

Опішне, Полтавщина. 1990ті.  
Національний музей-заповідник українського 

гончарства в Опішному, Меморіальний музей-садиба  
філософа й колекціонера опішненської кераміки  

Леоніда Сморжа, КН-18151/К-16525.  
Фото Тараса Пошивайла

асортименту (куришки), а також робив простий кухонний посуд (тазки для пасок, 
горщики, макітри, квітники тощо). У декорі використовував ритування, різноманітні 
наліплення, рельєфний орнамент, а також мальовку, яку виконувала його дружина 
Галина Китриш (1939–2017). Навчалася вона під керівництвом Ганни Канівець  
в артілі  «Художній керамік», де працювала малювальницею (1958–1988). Упродовж 
кількох років входила до складу творчої лабораторії заводу «Художній керамік». Від 
1989 року, працюючи разом з чоловіком удома, оздоблювала вироби контурним 
малюванням без подальшого покриття поливою, переносячи в декор принципи 
опішненської мальовки. Супницю з колекції Леоніда Сморжа Китриші створили  
в 1960 – 1970-х роках (мал. 19), коли разом працювали в заводі «Художній керамік». 
Посудина нагадує широкий приземкуватий горщик: кулястої сплющеної форми тулуб 
з двома пласкими вухами, високі широко розгорнуті вінця. Декор складається з 
хвилястої гілки з рослинними мотивами, в основі яких квітка волошки й так зване 
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Мал. 19
Михайло Китриш (форма),  
Галина Китриш (мальовка).  
Супниця.  
Глина, ангоби, полива, гончарний  
круг, мальовка, 16,5х26,7х24 см.  
Опішне, Полтавщина. 1970ті.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа 
й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа, КН-17725/К-16133.  
Фото Тараса Пошивайла

«опішненське» листя. Додаткові елементи – «косиці», риски, завитки – розміщено 
вздовж гнучкого стебла в ритмічному чергуванні з головними мотивами й виконано 
білим ангобом, як і контур усього декору, кольоровими акцентами якого виступають 
блакитні волошки й насиченого зеленого кольору листя. Тло червоно-вохристе. 
У нижній частині тулуба посудини розміщено вузькі смуги й «кривульку», під 
вінцями – «кривульку». Хочеться звернути увагу на використання Галиною Китриш 
мотиву волошки, що іноді зустрічається в опішненській мальовці й на перший 
погляд є зображенням природної квітки, яку розмальовують здебільшого блакитним 
ангобом (табл. 7). Насправді ж мотив волошки (гвоздики) доволі популярний  
в орнаментиці України доби бароко, зокрема в кахлярстві [6, с. 231-237; 7]. Вірогідно, 
опішненські малювальниці ніби «об’єднали» давній бароковий мотив волошки 
(гвоздики), який надзвичайно рідко зустрічався в мальовках початку ХХ століття 
й набув певної популярності в 1950 – 1980-х роках, із враженнями від природи  
й зображували улюблену українську квітку, як це простежується в мальовках Галини 
Китриш, яка використовувала цей мотив і в декорі інших форм посуду (табл. 7: 5). 

Таким чином, аналіз наукового доробку Леоніда Сморжа й вивчення 
зібраної ним колекції опішненської кераміки дозволяє зробити висновок, що хоча  
у своїх філософських працях він безпосередньо й не розглядав роль особистості  
в народному мистецтві, у публікаціях, присвячених опішненському гончарству 
та його окремим майстрам, учений наголошував на важливій ролі особистості 
в народних промислах. Колекція Леоніда Сморжа засвідчує відчуття ним ролі 
колективного начала й значення збереження традиційної основи опішненського 
гончарства: він відбирав переважно ті речі, де найбільше відчувалася своєрідність 
Опішного як традиційного осередку українського гончарства й водночас збирав 
твори найталановитіших опішненських майстрів, які з позицій власної творчої 
особистості осмислювали й розвивали цю традицію.
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THE COLLECTIVE ONE AND THE PERSONAL ONE IN UKRAINIAN POTTERY  
(ACCORDING TO MATERIALS OF THE LEONID SMORZH’S COLLECTION)

On the example of the works of individual masters the author shows the mechanism of interaction 
between the collective and personal principles in folk art. Pottery products from the collection of Leonid 
Smorzh, the philosopher and collector of Opishne ceramics, were selected for analysis. Although he 
did not raise the problem of the interaction of collective and individual principles in the context of folk 
ceramics in their philosophical works, in practice he was interested in this question, as evidenced by his 
works about folk craftsmen and by his collection of Opishne ceramics, which demonstrates not only the 
aesthetic taste of the collector, but also his interest in those products of Opishne inhabitants, where the 
collective experience of local schools is harmoniously combined with the personal understanding local 
tradition by a potter or a paintress, with the ability to bring his own, unique ine to the general, «Opishne» 
one, without breaking the canons, not destroying the tradition
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Key words: Ukrainian ceramology, interaction of the collective one and the personal one, tradition, canon, 
variability, potter, paintress
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Досліджено філософський підхід до проблем сучасного мистецтва, зокрема такі його 
категорії, як форма, образ, наратив. Прослідковано їх вияв у творчості провідних українських 
художників-керамістів: Леоніда Богинського, Юрія Мусатова, Андрія Ільїнського

[Одержано 25 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, філософія, форма, образ, наратив, мислеформа, 
кераміка, Леонід Богинський, Юрій Мусатов, Андрій Ільїнський

П
итання філософського підходу до сучасної образотворчості набуває 
особливого сенсу у зв’язку з тотальним переходом від декоративності 
до концептуальних вирішень мистецьких творів. Тож закладена  

в роботу філософська ідея, візуалізоване авторське бачення все більше стає 
«викликом» глядачеві, змушує його шукати й знаходити відповіді на найрізноманітніші 
аспекти сенсу буття. У сучасній художній кераміці все більше присутні філософські 
роздуми, бажання авторів показати світові свої переживання й ілюзії, спричинити 
рефлексії з приводу теми твору, збурити емоції й почуття.

Величезний арсенал виражальних засобів цього виду мистецтва, який 
багато дослідників вважають «універсальним», дозволяє це зробити якнайкраще. 
Експерименти з формотворенням і колірним наповненням наповнюють витвір 
кераміки особливим звучанням, вражають розмаїттям підходів до втілення творчого 
задуму. Водночас витоки культурологічних підходів, які художники застосовують 
здебільшого інтуїтивно, залишаються недостатньо вивченими. Потреба звернутися 
до їх теоретичного дослідження й до відображення в сучасній кераміці й визначає 
мету цієї статті.

Філософський підхід до проблем сучасного образотворчого мистецтва 
прослідковується в дослідженнях українських філософів, мистецтвознавців, 
культурологів. Особливий інтерес до теоретичного обґрунтування як існуючих, 
так і потенційних мистецьких явищ спостерігається в працях Ольги Петрової, 
Гліба Вишеславського, Олексія Босенка, Валерія Бітаєва, Василя Шейка, Віктора 
Сидоренка, Лесі Смирної, Катерини Станіславської, Катерини Ботанової, Олесі 
Островської-Лютої, Олега Сидора-Гібелинди, Олександра Федорука.

До цієї проблематики звертаються також практикуючі куратори й художники: 
Олександр Ройтбурт, Михайло Рашковецький, Оксана Баршинова, Тетяна Міронова, 
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Наталя Заболотна, Євген Карась та інші. Питанням наративу в художній творчості 
було присвячено перший міжнародний семінар, що відбувся в травні 2017 року на 
базі новоствореної Кафедри історії мистецтва Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

Поясненню теоретичних засад сучасної (контемпорарної) керамотворчості 
присвячено окремі статті й публічні лекції Ореста Голубця, Зої Чегусової, Володимира 
Хижинського, Олесі Дворак-Галік, Ірини Бекетової та інших.

Необхідною складовою пояснення місця й ролі філософії у творах сучасних 
художників є праці сучасних чужоземних учених-мистецтвознавців: Боніто Оліви, 
Бориса Гройса й фундаментальні дослідження «батьків постмодернізму» Умберто 
Еко, Жака Дерріди, Жана Бодрійяра.

Зрозуміти, у чому сенс філософських термінів і категорій щодо сучасного 
мистецтва художньої кераміки, осягнути й розкласти «по поличках» давно відомі 
поняття й щойно створені: архаїка, наратив, концепт, архетип, мислеформа тощо, 
пояснити, чому знання філософських засад необхідні для сучасного художника, 
спонукати дискусію про те, наскільки необхідні ці знання – завдання не з простих.

Тому звернемося до розуміння терміна «концептуальна кераміка». 
Зустрічаються також терміни «контемп-кераміка», «контемпорарна кераміка» 
тощо.

Далі прослідкуємо проблему творення форми й образу.
І врешті – наратив у художній кераміці сучасності. Термін «наратив» увійшов 

у мистецтвознавство з епохою постмодернізму. Походить він від латинського 
слова, що в перекладі звучить як «мова розповіді». «Батьки постмодернізму» 
запровадили цей термін, спираючись на історіографічну концепцію «наративної 
історії», що розглядає події в контексті розповіді про них. Тобто сутність наративу 
– в необ’єктивності, в інтерпретації, коли твір зорієнтований не на сенсах події, а на 
варіанті його викладу художником. За висловом Ролана Барта, ще є розповідь заради 
самої розповіді, коли автор намагається впорядкувати власний досвід і переносить 
основний сенс історії в процес і спосіб розповіді. Водночас наратив – це не фабула, 
а структура, на яку ця фабула зав’язана. Вона має у своєму арсеналі різні моделі 
й шаблони: наратеми, наративні схеми тощо. Тут задіюються схеми вивільнення 
потаємних бажань, ідеалізація та інші моменти. Наратив – це своєрідна наповнена 
чарівністю красива історія, позбавлена тягаря «заборони на асоціативність», що 
є потужним інструментом упливу на глядача. На думку теоретиків постмодернізму, 
це всезагальна авторська інтерпретація події. Наприклад, Арнольд Джозеф Тойнбі 
та його твір «Людина та колиска-земля. Наративна історія світу» [5].

Заодно з поняттям наратив для відображення творчості в сучасній художній 
кераміці використовують термін «мислеформа». У філософії й теорії ноосфери 
Володимира Вернадського – це будь-яка думка з обов’язковим емоційним 
забарвленням. Виходячи з цього означення, під мислеформу може потрапити 
будь-який емоційно створений проект. Однак давайте згадаємо нещодавній 
проект Національного музею українського народного декоративного мистецтва 
«Мислеформи Леоніда Богинського». На сайті музею читаємо: «Леонід Богинський – 
один із лідерів і найяскравіших представників сучасного мистецтва кераміки. Його 
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роботи вирізняються своєрідною пластичною манерою, особистою художньою 
мовою, яка передає чітко означену життєву позицію автора. Леонід Богинський 
у 1980-ті роки став одним із засновників нової художньої традиції в українській 
кераміці, засобами глиняної пластики відображаючи сучасність, її протиріччя 
та внутрішній неспокій, біль і драму життя, любов і страждання, муку, 
радість і трагізм людських стосунків. Традиційні форми народної кераміки  
у художника є універсальним засобом передачі філософських роздумів та ідей. 
Так, монументальні макітри несуть філософське навантаження, а чорно-білі 
фарфорові об’єми – це особиста розповідь, фантазія художника з приводу 
життєвих історій або філософських міркувань про буття. У діалозі чорного 
та білого художник передає драматичні колізії життя, складність і водночас 
простоту людського існування. Керамічні пласти Леоніда Богинського – це 
справжня поезія в кераміці. Умовний, майже абстрактний розпис має драматичне 
навантаження. В українській кераміці вперше так щемно і неспокійно зазвучала 
висока нота трагізму» [3]. Читаємо ще пояснення філософської творчості мистця: 
«Українське мистецтво уявлялося йому макітрою – образом багатостраждальної 
землі, що оберігає душу і силу свого народу. Богинський першим почав вивчати 
сутність сучасності: біль, переживання, внутрішній хаос, любов, трагізм 
людських стосунків і моменти щастя. Використовуючи традиційні форми 
народної кераміки, художник віддавався філософським роздумам, висловлював 
ідеї. Слід також відмітити чорно-білі об’єми, що говорять від першої особи.  
Ви станете свідками колись розказаної історії, яка застигла у формі навічно» [2].

«Леоніду Богинському, як нікому іншому, властиве вміння задумати, 
створити образ та втілити у пластичну форму не просто думку, а ціле 
філософське поняття. Він дійсно створював «мислеформи», які донині передають 
енергетику митця. Думки-образи, сформульовані художником, не вербальні,  
а матеріально відчутні та зримі. Такі потужні думки (мислеформи) передаються 
від людини до людини, від покоління до покоління, існують довго і, якщо 
пощастить, переходять у вічність» [1].

«У доволі своєрідній образності й пластиці Богинський інтерпретує 
традиційні форми народної кераміки. Монументальні макітри майстра 1980-х рр.  
з потрісканою поверхнею шамоту і зумисним нахилом форми, підкресленими 
швами та задимленою фактурою, як і його різноманітні варіації макітри без 
денця і зненацька розімкнутим простором, неначе втілюють в собі образ зсохлої 
від спраги української землі, символізують материнське лоно і серце України або 
перевтілюються в рятівний ковчег, який зберіг силу її духу та культуру (композиції 
«Седнівські дороги», «Чумацький шлях», «Старовинні рукописи», посудина 
«Барокова» тощо), – писала мистецтвознавець Зоя Чегусова. – Справді, до появи 
постаті Богинського в українському декоративному мистецтві, яке до 1980-х рр.  
мало переважно ужитковий характер і сприймалося виключно мистецтвом 
позитивних емоцій, драматична поезія ніколи не лунала в ньому так виразно. 
Порцелянові твори Богинського на виставці в НМУНДМ також сприймаються 
як складний діалог білого і чорного. Циліндр, що нагадує православний храм 
(композиція «Собори»), чайник або бутель із надзвичайно високою шийкою – 
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повсякчасний привід для розповіді своєї особливої історії, народженої розкутою 
уявою митця («Біблійні мотиви», «До питання Іудеї»).

Неординарне образно-пластичне мислення Леоніда Богинського, його 
самобутній авторський стиль, суто індивідуальне бачення керамічних матеріалів 
з їхніми оригінальними фактурами в об’ємно-просторових творах, де не було 
краплі «красивості», сприймалися в офіційних художніх колах в період 1980-х 
– на початку 1990-х років доволі незвичними, а іноді й неприйнятними. Хоча 
виконувались автором в контексті європейського художнього процесу, і раз  
у раз дивували такі випещені митцями міста, як Валльоріс, Падуя, Відень, Берлін, 
експонуючись на міжнародних виставках-конкурсах керамістів і групових імпрезах 
українського мистецтва.

Нині кераміка Богинського здається напрочуд пророчою. Чорно-біла глиняна 
пластика, керамічні посудини та пласти з гранично умовним фігуративним 
декором, які розкривають трагедію людських взаємин, оповідають про 
страждання та муки, про любов і зраду (пласти «Поклоніння», «Повний місяць», 
«Зима», «В інтер’єрі», «Мізансцена», «Каяття», «Спокута», «Театр», «Ієрогліф»), 
і сьогодні особливо проймають найпотаємніші глибини глядацької душі.

Леонідові Богинському було властивим вміння задумати, створити образ 
та втілити у пластичну форму не просто думку, а ціле філософське поняття. 
Він справді створював «мислеформи», які й донині передають енергетику митця. 
Думки-образи, сформульовані художником, не вербальні, а матеріально відчутні 
та зримі. Такі потужні думки (мислеформи) передаються від людини до людини, 
від покоління до покоління, існують довго і, якщо пощастить, переходять  
у вічність», – стверджувала куратор виставки Ірина Бекетова. 

Богинський був добрим, щирим і дружелюбним із колегами, яких поважав 
за професіоналізм. Щедро дарував свої унікальні роботи музеям і людям, дружбу 
з якими цінував. Але був нещадний до недругів, бився в суперечках, як розлючений 
лев, коли відстоював свою професійну позицію і боровся з несправедливістю. Мав 
цікаві філософські погляди на мистецтво, якому був беззавітно відданий. Володів 
словом і даром переконання. Слухаючи із захопленням Леоніда, який був невеликого 
зросту, в очах співбесідника він перетворювався на велетня і красеня» [4].

Заодно з вищенаведеними філософськими категоріями, у сучасній художній 
кераміці прослідковуються архетипи. Архетипи, особливо ті, що виявляють себе 
через архетипні образи з етнонаціональною специфікою, є тими домінантами, 
що визначають ідентичність автора в його творах на текстуальному чи 
формоутворюючому рівнях. Це знаходить своє відображення майже в усіх творах 
монументальної кераміки, що складають цілу Галерею в Національному музеї-
заповіднику українського гончарства в Опішному.

Та особливого звучання набуває філософський зміст у проведеному 2017 року 
симпозіумі, який так і називався – «Філософія буття». Для творчості Юрія Мусатова 
притаманне глибинне філософське прочитання начебто відомих і заїжджених 
тем. Так, торкаючись теми насолоди (робота, створена на симпозіумі «Філософія 
буття» (Опішне, 2017), автор вибудував вертикаль з хмаринок. Тут авторський 
хід у вигляді різнобарвних і блискучих глиняних хмар, неодноразово застосований 
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художником, набув абсолютно іншого звучання – він спричинив осмислення Шляху 
до отримання найвищого блаженства. Співзвучна цій роботі і композиція «Я не 
Будда». Юрій Мусатов використав невластиву для себе фігуративність, щоб теж 
підкреслити сутність і значущість самого Шляху. Якщо в першій роботі головним 
видається результат – отримання насолоди, то в інший – шлях як пошук, як відкриття, 
як процес переважає над конкретним результатом. Головне – не стати Буддою, 
головне – пройти через слизькі й високі урвища, обминути нав’язливий блиск слави 
й виконати своє призначення. Зробити своє. Юрій Мусатов гідно представляє у світі 
новий напрям в українській кераміці – концептуальне, контемпорарне мистецтво.

Одним із перших, хто створював комплекси глиняних скульптур в Опішному 
й Слов’янську, у Нікополі й знову в Опішному, є відомий київський художник Андрій 
Ільїнський. Робота, створена 1998 року на симпозіумі монументальної кераміки 
в Опішному «Поезія гончарства на майданах і в парках України», мала назву 
«Очікування нового тисячоліття. Навершя», а створена майже через двадцять 
років там же, на території Національного музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному – «По той бік. Посвята сину». Між цими творами – цілий світ не тільки 
в часі й просторі. Андрій Ільїнський залишається впізнаваним і, водночас, новим. 
Завжди різним і завжди однаковим. Ця дивовижна здатність постійно змінюватися, 
залишаючись собою, робить творчість художника завжди незбагненною й свіжою. 
Його твори нуртують почуття, як музика.

Андрій Собянін, реалізувавши проект «Спалах», презентував палаючі вежі 
чи похмурі «Х-склепи», об’ємні глиняні картини чи «археологічні поховання» – 
в усьому звучить пошук сенсу життя, переможне утвердження самоцінності кожної 
людини. Це саме той випадок, коли думки «про вічне» не спричиняють депресивних 
і гнітючих асоціацій, а, навпаки, звучать гімном безсмертю людської душі. Особливе 
місце у творчості Андрія Собяніна займає вогонь, полум’я, те, що перетворює на 
попіл будь-що. «Співець похмурої вічності» – він першим в Україні показав глядачам 
палаючу глиняну скульптуру. Художник співвідносить поняття попелу, сивої давнини, 
покритої часом, з поняттям вічності й потойбіччя як виразника особливої, глибинної, 
філософської естетики: за тремтливою завісою тлінності буття проглядаються вічні 
цінності.

Художниця Марта Бережненко своїми тихими й вистражданими 
філософськими творами переносить глядача у світ своєрідної задзеркальної чистоти.

Таким чином, філософські підходи в сучасній українській художній кераміці 
набувають нових сенсів і звучань, збагачуючись новими категоріальними 
наповненнями. У творчості різних мистців спостерігаються глибинні відголоски 
архетипів, «наративні історії», що знаходять своє відображення в концептуальних 
роботах. 
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Про основні біографічні дані вченого-філософа, колекціонера опішненської кераміки Леоніда 
Сморжа

[Одержано 19 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, філософ Леонід Сморж, колекціонер, опішненська 
кераміка, спогади, музей-садиба, опішненські гончарі, творча особистість, 
Орданівка, Опішне, Міські Млини

«М
ені довелося жити в одну з найдраматичніших епох в історії 
людства. На моїх очах відбувалися катастрофічні події  
і трансформації, руйнувалося усталене й вічне, виникало нове 

й невідоме, яке треба було переживати і пристосовуватись до нього, радіти 
і страждати, розчаровуватись і плекати надію на краще», – писав у своїх 
спогадах доктор філософських наук, професор Леонід Опанасович Сморж [2, с. 7]. 
Доля подарувала йому довге, насичене подіями життя – 81 рік. Він народився  
7 листопада 1927 року в селі Орданівка Диканського району, в Полтавщині.  
Ріс у великій сім'ї. У 1930-х роках родина перебралася до містечка Опішного, потім – 
до села Міські Млини, що неподалік гончарної столиці. У ці тяжкі часи мати Леоніда 
Сморжа, Анастасія Василівна Марченко, усіма силами намагалася врятувати дітей 
від голоду. 1933-го року померли її брати й мати, живою лишилася тільки сестра 
Ніна. На все життя закарбувався в пам’яті малого Льоні випадок, що трапився  
з сусідами, свідком якого він став: «Хата, в якій ми жили, стояла на невисокому 
пласкому пагорбку над шляхом, тому мені довелося бачити «червоні валки», на 
яких вивозили експропрійований у селян хліб. Незважаючи на святкові червоні 
прапори на возах, у них було щось таке, що викликало тривогу й страх. Одного 
світлого, сонячного, тихого дня із сусіднього двору стали лунати крики й плач, 
від яких крижаніло серце. Коли я вбіг до сусідів у двір, то побачив, що біля воріт 
стоїть навантажений мішками із зерном віз, готовий уже виїздити з двору. Біля 
нього троє людей, а біля самого колодязя на спині лежав ще нестарий кремезний 
білявий чоловік у мокрому полотняному одязі й босий. З його волосся і вусів стікала 
вода. На обличчі самогубця застиг вираз глибокого смутку і розпачу, вини перед 
дружиною і чотирма дітьми, що зайшлися риданням і плачем, віднині приречених 
на голод. Звичайно, тоді, в тому віці, я не міг розуміти, що здійснюється 
запланована більшовицькою владою політика вирішення економічних і політичних 
завдань за рахунок селянства» [2, с. 37].
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1940-го року Леонід Сморж закінчив Міськомлинську семирічку. Про своє 
навчання він згадував: «Моя душа не приймає раціонального, формалізованого, 
нормативного, стереотипного. Я ніколи не намагався запам’ятовувати, тому  
з мене не вийшло відмінника, як не вийшов згодом шкільний академічний професор-
філософ з рутинністю його мислення і начотництвом під час викладання… 
Усю свою увагу, енергію, час я став витрачати на читання. Це стало для мене 
хворобою, від якої я не міг і не хотів вилікуватися,.. я вже не міг жити без читання, 
ніхто і ніщо не могло завадити цьому або відволікти мене від цього. Влітку я 
намагався більше читати десь на природі: біля річки, на луках, у лісі, а найчастіше 
– у своєму городі, сховавшись у кущах і бур’яні» [2, с. 51].

Наближався 1941 рік. Війна принесла нові нещастя: жахливі роки окупації, 
загибель брата Петра, розстріл вітчима Гордія Чирки, нестатки. Як тільки був 
визволений Краснокутськ, де сім’я переживала фашистську окупацію, Леонід 
Сморж вирішив піти на фронт. Простуючи дорогами Другої світової війни, на 
кожному кроці втрачаючи друзів, він навчився цінувати кожен прожитий день, 
кожну хвилину. Хлопець був невисоким на зріст, худорлявим і виглядав навіть 
молодшим, ніж був насправді, але добре знав місцевість, де проходила лінія фронту. 
Краснокутськ, Котельва, Рублівка, Лихачівка, Васьки – села й селища Полтавщини, 
де він бував. Спочатку юного бійця взяли ординарцем, але йому здалося, що це 
«лакейська» посада. Ось як Леонід Сморж 
згадував про той випадок: «Капітан, який був 
напідпитку, розпорядився, щоб я на вечерю 
знову пристрелив качку. Ще не тямлячи, 
що таке субординація на військовій службі 
і в що виливається неслухняність, я рішуче 
заявив йому, що більше не стану вбивати 
свійську птицю, в якої є господарі. Капітан 
буквально вибухнув лайкою і погрозами, на 
що я заявив, що поступив у армію воювати, 
а не бути лакеєм і виконувати те, що проти 
моєї совісті. Виходячи із себе, мій начальник 
закричав, що такого розумника він не хоче 
тримати біля себе і відправить у роту 
рядовим стрільцем. Коли я йому сказав, що 
саме це мені й потрібно, він гукнув: «Геть від 
мене! Іди в першу роту і скажи командиру, 
хай уносить тебе у свій список» [2, с. 88]. Так 
Леонід Сморж потрапив рядовим у піхоту. Це 
була нелегка служба. Ось один випадок з його 
фронтового життя. «Нарешті, о дванадцятій 
– червона ракета. Загриміла артпідготовка, 
суцільне ревіння сотень гармат і мінометів. 
Із нашої траншеї не можна було судити про 
ефективність влучень, адже все заволокло 

Мал. 1
Леонід Сморж. Євпаторія, Крим. 1945.  
Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, Національний архів  
українського гончарства
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Мал. 2
Учасники конференції снайперів 1го Прибалтійського фронту  

(перший ряд перший ліворуч лежить Леонід Сморж).  
Місце зйомки невідоме. Квітень 1944. Фото кореспондента газети «Красная звезда» (Москва).  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа

димом і хмарами землі, яку піднімали вибухи. Піднялася в небо зелена ракета. 
Разом з іншими вискакую з траншеї і, не думаючи про героїзм, не зовсім тямлячи, 
чимдуж біжу, щоб досягти, як було наказано, німецької траншеї. Разом з іншими 
кричу: «Ура!», але свого крику майже не чую. Відстань відносно невелика – 
спринтерська. Раптом із німецьких траншей ураганний вогонь із кулеметів  
і автоматів, прямо в упор. Миттєво падаю у виямку за великою купиною і тієї 
ж миті відчуваю понад самою моєю спиною рвучкий вітер: кулеметна черга.  
Я лежу, розпластавшись, навпроти кулеметної точки німців метрів за п’ятдесят. 
Мені хочеться злитися із землею. Вогневий вал нашої артилерії пішов у глибину 
німецької оборони, а з німецького боку на нашу оборону посипався град снарядів... 
Німці-кулеметники пильно тримають мене в полі свого зору, бо тільки но я 
поворухнуся – відразу ж кулеметна черга і рвучкий вітер за спиною. Напередодні 
я одержав зимове обмундирування, але, щоб було легше бігти, залишився в 
літньому, а зимове склав у речовий мішок. Із шинелі склав скатку. Завдяки їй, 
частина речового мішка піднялася, і саме в неї влучають кулі. Оскільки в листопаді 
темніти починає десь о пів на п’яту, до того ж цього сірого дня стояв туман, мені 
вдалося вибратися до своїх благополучно, і вони мали нагоду дивуватись з мого 
речового мішка, верхня частина якого, побита кулями, перетворилась у смужки. 
До речі, серед тих, хто був свідком мого повернення з-під обстрілу, був і мій 
майбутній командир групи снайперів – Герой Радянського Союзу Яків Михайлович 
Сметньов» [2, с. 96]. 
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Так юнак потрапив до снайперського взводу. Під час боїв за Полоцьк він 
був поранений. Після лікування – коротка відпустка й направлення до військового 
училища, яке мав сам обрати. Хлопець давно мріяв служити на флоті, тож 
вибрав Школу морської авіації, що базувалася в Новому Афоні на Кавказі. За рік 
пройшовши дворічну програму, стрілець-радист Леонід Сморж розпочав службу  
на Чорноморському флоті. Потім була Балтика. 

Сім років строкової служби, три бойових ордени, демобілізація – і жодної 
цивільної спеціальності. Поки служив на флоті, свій невеличкий пайок хлопець 
надсилав матері й молодшим братам із сестрою. Тепер, лишившись без засобів для 
існування, він намагався якнайшвидше знайти роботу. Його спроби влаштуватися 
на китобійне судно «Слава» не увінчалися успіхом. Повернувшись додому в Міські 
Млини й побачивши, в якій бідності живе його родина, Леонід Сморж вирушив 
на пошуки роботи до Полтави. Працюючи на будівництві, він навчився робити 
копії картин у приватній майстерні земляка Володимира Дичка. З того мав якийсь 
підробіток. Зовсім випадково зайшовши до підвалу, облаштованого під спортзал, 
де йшли змагання з гирьового спорту, вирішив узяти участь у них і переміг. 
Згодом він виступав у «Конкурсі сільських силачів» від Полтави, потім нові й нові 
змагання. Скрізь показував відмінні результати. 1951 року Леонід Сморж виборов 

Мал. 3
Леонід Сморж на фіналі республіканських змагань  
з важкої атлетики. Київ. 1951.  
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів  
українського гончарства

Мал. 4
Леонід Сморж та Іраїда Малкова після одруження.  

Київ. 1953. Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства
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першість України з гирьового спорту в легкій вазі. Його запросили на навчання до 
Школи тренерів при Київському інституті фізкультури і спорту. Хоч удома ще було 
сутужно, але матері стало легше: діти дорослішали, хтось пішов до ремісничого 
училища, хтось уже служив у армії. Леонід вирішив скористатися запрошенням. 
Багато тих, з ким він навчався, лишилися його друзями на все життя: доктор 
мистецтвознавства, професор Дмитро Горбачов, суддя Міжнародної категорії Василь 
Драга та багато інших. Усе своє життя з великою повагою Леонід Сморж згадував 
свого педагога Андрія Горбунова, який був дуже освіченою людиною. Спілкування  
з ним примушувало молодого спортсмена займатися самовдосконаленням, 
з'явилося непереборне бажання отримати вищу освіту. 1953 року Леонід Сморж 
вступив на філософський факультет Київського державного університету імені Тараса 
Шевченка. Того ж року він одружився з художницею Іраїдою Малковою. У шлюбі 
народився син Вадим.  

Не так просто було поєднувати обов’язки студента стаціонару й тренера секції  
зі штанги. Доводилося все встигати: вчитися, викладати, відвідувати літературну студію 
імені Василя Чумака, освоювати ази операторського мистецтва в університетській 
кіностудії. Вступивши до аспірантури, Леонід Сморж почав працювати лаборантом 
на Кафедрі психології.

Де б не був учений, чим би не займався, він завжди пам’ятав про матір. 
Допомагав їй, як і в ті часи, коли служив на флоті й надсилав рідним свій скромний 
пайок. Ось уривок з листа Анастасії Марченко до сина Леоніда:

«21/ІІІ 61 года
Здрастуй, дорогий синок Льоня, з привітом до тебе мати. Перш за все 

звиняй, що тобі не писала, а отвічаю, хто пише, і потім такого важного нічого 
писати, а пишу одно найчастіше для всіх, коли не хвора, то обізвусь, що ще жива. 
Дякую тобі за твоє велике вніманіє до мене і так за всіх твоїх родних, за твою 
помощь і душевність. Вітя прислав мені посилочку, говоре, що ти гроші давав. 
Вітя теж дорогий син, добрий і вніматєльний, турбуїться, та взагалі всім дякую, 
діти, за вашу доброту…» [1, с. 1].

Вікторія Зубань
ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ ЛЕОНІДА СМОРЖА

Мал. 5
Леонід Сморж  

за кінозйомками.  
Київ. Квітень 1957.  

Автор фото невідомий. 
Національний  

музей-заповідник  
українського гончарства 

в Опішному,  
Національний архів 

українського гончарства
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Знявши документальний фільм «Пам’ятки Києва домонгольського періоду», 
Леонід Сморж захопився кіномистецтвом і свою кандидатську дисертацію також 
присвятив кіно. 1965 року вдало захистившись, став викладачем Київського 
державного педагогічного інституту імені Олексія Горького (нині – Національний 
педагогічний університет імені Михайла Драгоманова). Більше тридцяти років він 
пропрацював у цьому закладі. 1986 року захистив докторську дисертацію. 

У 1960-х – 1990-х роках учений активно займався збиральницькою діяльністю. 
Познайомившись з гончарським подружжям – Гаврилом і Явдохою Пошивайлами, 
талановитими майстрами Іваном Біликом, Василем Омеляненком, Михайлом 
Китришем, Володимиром Нікітченком, Василем Біляком, Григорієм Тягуном  
і багатьма іншими, він загорівся бажанням мати власну колекцію опішненської 
кераміки. Спілкування з опішненськими гончарями й малювальницями дало 
можливість не тільки отримати найкращі зразки народного мистецтва, а й мати 
унікальний матеріал для наукових досліджень, темою яких була роль і місце творчої 
особистості в сучасному суспільстві. «Мистецтво історично виникло, розвивалось  
і функціонувало як вкрай необхідний і нічим не замінний засіб гармонізації 
духовного світу людини, її психологічного захисту, руйнації «темного» поля 
свідомості й розширення «світлого» як умови для свободи, оптимізму, творчості 
й щастя», – вважав він [2, с. 758].

У цей період почали з’являтися перші статті Леоніда Сморжа на захист 
опішненських гончарів, яким доводилося потерпати від свавілля чиновників. Було 
написано кілька монографій «Світ десяти муз: мистецтво і дійсність» (1973), 
«Орфей в эпоху звездолетов» (1989). 2001 року вийшла його праця «Особа  
і суспільство (філософсько-психологічний аспект)». Однією з найвизначніших 
його праць є монографія «Гончарівна (одержима керамікою)» (2004), присвячена 

Мал. 6
Леонід Сморж. Київ. Середина 1960х.  
Автор фото невідомий.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, Національний архів українського гончарства
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Вікторія Зубань
ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ ЛЕОНІДА СМОРЖА

Мал. 7
Леонід Сморж (ліворуч) на святкуванні 

80річчя Василя Омеляненка (праворуч).  
Опішне, Полтавщина. 2005.  

Фото Олеся Пошивайла.  
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

опішненській гончарці Олександрі Селюченко, з якою він був знайомий ще  
з юнацьких років. Уже будучи професором Київського міжнародного університету, 
написав два навчальних посібники для студентів – «Філософія» (2004) та «Естетика» 
(2005).

Леонід Сморж був одним із тих, хто першим підтримав ідею створення 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, а потім 
активно включився в розбудову цього закладу. В останні дні свого життя, перед 
відходом у вічність, учений подбав про те, щоб його колекцію творів народного 
мистецтва (1500 експонатів, серед яких 700 – опішненська кераміка) було 
передано Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному. 
Генеральному директору Музею-заповідника Олесю Пошивайлу вчений довірив  
і видання своєї останньої книги – «Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади)». 

Не стало Леоніда Сморжа 22 липня 2009 року. На питання «У чому велич 
людини і який сенс буття?» він відповів, що про пройдений життєвий шлях слід 
судити не з того, скільки лишив у спадок статків. Те саме можна сказати й про самого 
Леоніда Сморжа. Унікальну колекцію, яку він зібрав, можна побачити в будинку, 
де виростав учений. Нині там відкрито Меморіальний музей-садибу філософа 
й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа. Він функціонує в селі 
Міські Млини, неподалік Опішного, уже понад сім років. Мабуть, більшість з тих,  
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хто відвідує це місце, задає собі запитання: «Як і для чого я живу на Землі?», адже, як 
писав Леонід Сморж, «людині надана здатність усвідомлювати свою належність 
до роду, своє народження і смерть і тим самим піднятися над смертю як такою. 
<…> Важливо, не скільки жити, а для чого і як жити. Людина повинна максимально 
використати відведений долею термін для життя, пам’ятаючи про його 
незворотність і кінцевість. Це накладає на людину велику відповідальність: що ж 
все-таки залишиться після неї і від неї після смерті? Невже тільки діти, нащадки, 
майно, гроші? А то, може, і «ніщо»? Страх перед «ніщо» сильніший страху перед 
смертю. Сподіваюсь, що людям залишиться після мене щось добре, корисне  
і повчальне» [2, c. 754]. 

1. Лист Марченко Анастасії до Леоніда Сморжа. 21.03.1961 // Національний музей-
заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського 
гончарства. – Ф. 18. – Оп. 4. – Од. зб. 359. – 1 арк.

2. Сморж Леонід. Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади). – 2009. – 818 с. 
[Машинопис] // Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Національний архів українського гончарства. – Ф. 2. – Оп. 3. – Од. зб. 28. 
– 374 арк.
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THE LEONID SMORZH’S PHILOSOPHY OF LIFE

The article deals with the basic biographical data of the scientist-philosopher, collector of Opishna 
ceramics Leonid Smorzh
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Про перші спроби Леоніда Сморжа долучитися до утвердження української культурної 
керамології через філософію. Висвітлено прагнення науковця пізнати естетику краси  
в народному мистецтві – гончарстві

[Одержано 30 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, гончарство, філософія, Леонід Сморж, Опішне

Ж
иття людини складається з ключових етапів. Для кожного вони 
свої: долаєш перешкоду, але доля, немов насміхаючись над усіма 
твоїми спробами знайти вихід зі складного становища, додає нових 

випробувань. Саме такими словами можна описати життєвий і творчий шлях 
Леоніда Сморжа. Він освоїв різні професії, перш ніж знайшов свій шлях до філософії 
прекрасного (естетики).

Для Леоніда Сморжа життя створило безліч перешкод, які він долав  
із завзятою впертістю, притаманною його характеру. Складне дитинство скінчилося 
з першими пострілами Другої світової війни. Військова служба назавжди залишила 
свій відбиток: самодисципліна, принциповість, наполегливість стали життєвим 
кредо. У пошуках себе Леонід Сморж ніколи не забував своїх коренів, не цурався 
сільського життя, навчаючись чи працюючи в найвіддаленіших місцях. Та як би він 
не занурювався у високі матерії, гончарство стало для нього постійним натхненням 
і невичерпним джерелом для втілення філософських задумів.

У своїх спогадах він відверто писав про відносини в родині, про власні кар’єрні 
пошуки, злети й падіння, які випали на його долю. Нелегкі подружні стосунки, 
нерозуміння в колективах, де працював на різних посадах, наукова робота, яка 
не приносила очікуваного задоволення, важка фізична праця, часті подорожі 
сформували його світогляд. Завдяки їм, він став тією особистістю, яку ми назавжди 
запам’ятаємо.

Нині науковця згадують добрими словами як людину, віддану роботі, 
справі свого життя – філософії, він був першим, хто долучився до незвіданої для 
українського простору науки − керамології. «Завтрашній день опішнянської 
кераміки» [1] − перша стаття науковця, присвячена гончарному виробництву 
Опішного. Вона стала відправною точкою в керамологічних пошуках філософа. 

УДК 101.9:7.074:738(477)(092)
© Жанна Чечель, 2019

Старший науковий співробітник Відділу етнографії гончарства  
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Цікаво викладена коротка історія формування гончарного виробництва, детальні 
описи проблеми декорування глиняних виробів того часу, розповіді про майстрів. 
Здається, у невеликий обсяг друкованого тексту Леонід Сморж спробував умістити 
весь багаж знань про Опішне й гончарство. Стаття як крик душі, що вболіває 
за долю давнього ремесла. Леоніда Сморжа обурювали норми й стандарти, 
якими обмежували народних умільців, його по-справжньому ображало байдуже 
ставлення чиновників до проблем спадкоємності в давньому гончарному осередку. 
У тексті згадано імена майстрів, причетних до визнання Опішного як гончарної 
столиці України, з якими науковець був особисто знайомий. Він і сам визнавав, 
що захопився керамікою й захворів нею назавжди. Під час відпусток, які проводив 
у заводі «Художній керамік» (Опішне), споглядав і дивувався людській майстерності. 
Там йому завжди дарували на згадку кераміку, дещо він вимінював чи купував. 
З часом Леонід Сморж перетворив квартиру в Києві на справжній музей гончарства 
Опішного. Приватна колекція згодом потрапила до Меморіального музею-садиби 
філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа.

Такі пориви він пояснював тим, що надихався гончарством і спілкуванням  
з людьми, з якими познайомився в заводі. Так поринути у виробничий процес, щоб 
зрозуміти глибинні проблеми естетичного, не кожен здатен. Гончарство для нього 
стало провідною темою філософських пошуків. Особливо його хвилювали проблеми 
формування світогляду майстра, пошук образів і їх втілення в глині. Для Леоніда 
Сморжа замало було суто теоретичних надбань – він сам долучався до виробничого 
процесу. Зі спогадів стає зрозуміло, що живе спілкування з людьми йому приносило 
неабияке задоволення й збагачувало внутрішній світ. Крім розмов з гончарями, він 
пробував сам ліпити, адже, щоб зрозуміти, як формується образ, потрібно пізнати 
пластичні властивості й можливості матеріалу. 

Для кращого розуміння світогляду народного майстра, науковець став 
постійним гостем на виробництві в заводі «Художній керамік», особисто товаришував 
із майстрами. Найбільше він спілкувався зі знаною мисткинею Олександрою 
Селюченко й родиною Пошивайлів. Не минула даремно зустріч з талановитими 
гончарями Опішного для Леоніда Сморжа. З-поміж його творчого доробку 
вирізняється унікальна на теренах української керамології праця про непросту долю 
талановитої гончарки Олександри Селюченко «Гончарівна (одержима керамікою)» 
(Опішне, 2005). «Книга-спомин, книга-вибачення перед жінкою, закоханою в глину», 
– неодноразово під час презентацій наголошував сам автор. Леонід Сморж бідкався, 
що не встиг за життя Шурочки надрукувати цю монографію. Це перша й поки що 
остання праця про народного майстра в такому ракурсі дослідження. Відкрити душу 
й талант народного майстра на сторінках книги більше ніхто не наважився.

Усе життя Леонід Сморж намагався знайти сенс прекрасного й залишив по 
собі неоціненні скарби для наступних поколінь науковців. Його наукові пошуки, 
колекція, архівні матеріали чекають на достойне пошанування й оприлюднення 
в науковому просторі. 
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LEONID SMORZH IS THE FIRST PHILOSOPHER-CERAMOLOGIST

The article deals with the Leonid Smorzh’s first attempts to get involved in the establishment  
of Ukrainian cultural ceramology through philosophy. The scientist’s desire to learn the aesthetics  
of beauty in folk art – pottery has been highlighted
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Про унікальну книжкову колекцію філософа й керамолога, доктора філософських наук, 
професора Леоніда Сморжа

[Одержано 25 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, книга, монографія, книжкова колекція, філософія, 
література, книгозбірня

Г
ончарська Книгозбірня України – всеукраїнська спеціалізована 
бібліотека з проблематики українського й світового гончарства – 
є структурним підрозділом Національного музею-заповідника 

українського гончарства в Опішному. Книгозбірня має найбільшу в Україні збірку 
відповідної літератури. Багато видань, особливо іноземних, неможливо знайти  
в будь-якій іншій бібліотеці нашої держави. Її фонди становлять близько 100 тисяч 
одиниць збереження.

Гордістю книгозбірні є особисті бібліотечки унікальних книг відомих 
керамологів, художників-керамістів, мистецтвознавців, народних майстрів-гончарів. 
Найбільшою з них є бібліотечка Леоніда Сморжа – доктора філософських наук, 
професора, автора близько 200 публікацій з проблем керамології, філософії, 
естетики, у тому числі 5 брошур і 7 монографій: «Естетичний ідеал радянської 
літератури і мистецтва» (1965), «Про естетичний ідеал в кіномистецтві» 
(1966), «Місце і роль мистецтва у житті суспільства» (1967), «Естетична 
цінність мистецтва» (1972), «Світ десяти муз» (1973), «Искусство в свете 
ленинской теории отражения» (1980), «Сознание, его происхождение и сущность» 
(1982), «Орфей в эпоху звездолетов (искусство в духовной жизни современного 
человека)» (1989), «Особа і суспільство (філософсько-психологічний аспект)» 
(2001), «Гончарівна (одержима керамікою)» (2004), «Філософія» (2004), «Естетика» 
(2005), «Філософія» (2006).

21 вересня 2017 року в рамках Національного наукового філософсько-
керамологічного симпозіуму «Естетика буття. Діалоги епох і культур», 
присвяченого 90-річчю від дня народження філософа й керамолога, доктора 
філософських наук, професора Леоніда Сморжа, відбулася презентація ще однієї 
монографії – «Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади)» (2017).

УДК 101.9:025.7/.9(477)(092)
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Це ґрунтовне видання, яке містить спогади про нелегке минуле, сповнене 
радощів і суму, невдач і перемог, особливих досягнень у професійній діяльності.

Юлія Панасюк, на 2010 рік провідний редактор видавництва «Українське 
Народознавство» Національного музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному, у своїй статті «Незабутнє про незабутніх» (2010) зазначила: «Ця книжка 
мене просто поглинула й затягла в нелегке життя автора. Її обсяг чималий, але 
набір вівся швидко й легко. Кожен мій робочий день проходив разом з описаними 
на сторінках рукопису Леоніда Опанасовича подіями. Багато різних переживань, 
іноді суперечливих, відчувала я, набираючи текст про той чи інший період життя 
автора. Епізоди з раннього дитинства, шкільних років, тяжкі випробування під 
час Великої Вітчизняної війни, служби в армії, складнощі у взаєминах із різними 
людьми і багато інших випадків у житті Леоніда Сморжа не могли не схвилювати 
уяви. Я опинилася під враженням від кожної сторінки цього рукопису. Думаю, хто 
б не прочитав книжку, в його душі залишаться приємні й теплі спогади про її 
головного героя» [4, с. 13].

Книги в житті Леоніда Сморжа відігравали важливу роль. Недаремно їх 
називають кращим другом і порадником людини. Леонід Сморж з дитинства дуже 
любив читати.

Галина Панасюк
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Віктор Драчук (1936–1989) – археолог, доктор історичних наук, краєзнавець 
і письменник, у своїй статті «Однокласник» (1985) подав спогади Леоніда Сморжа: 
«Багато читав – усе підряд, запоєм. Навіть іноді на шкоду навчанню й роботі  
по господарству, якої у сільських дітей завжди вистачає» [2, с. 26].

У своїй статті «Короткі спогади про минулі літа» (2002) учений згадав про 
свій життєвий шлях: «Спочатку був відмінником, потім залінився, захопився 
художньою літературою. І взагалі «захворів» на читання. Читав усе підряд» 
[9, с. 125].

Упродовж усього життя вчений комплектував особисту бібліотеку. З книг брав 
знання, необхідні для викладацької діяльності, написання монографій і дисертацій, 
для душі.

Книжкова колекція Леоніда Сморжа налічує понад 3000 видань. Серед 
них – література з різних галузей знань: історії мистецтва, традиційних ремесел  
і промислів, релігії, твори класиків української й світової літератури, довідники тощо.

Оскільки Леонід Сморж був викладачем, вагоме місце в його колекції займали 
книги з етики, естетики, педагогіки, філософії. Прикметно, що він є автором першого 
в Україні авторського підручника з філософії. Леонід Сморж був автором-укладачем 
низки навчальних посібників, робочих програм, методичних розробок з питань 
філософії, етики, естетики. У бібліотеці зберігаються програми й тези доповідей 
міжнародних, всесоюзних і республіканських наукових конференцій, семінарів,  
у яких учений брав участь упродовж 1960-х – 2000-х років.

У книжковій колекції є кілька видань ХІХ – початку ХХ століття. Це книги  
з історії, мистецтва, народознавства, релігії: Євангеліє і молитвослов, чимало книг 
із серії «У світі прекрасного». Оскільки він багато читав, у його бібліотеці є багато 
періодичних видань: «Сучасність», «Всесвіт», «Дзвін», «Вітчизна», «Основа», 
«Наука и жизнь», «Природа», «Юний натураліст» та інші, де зроблено помітки 
його рукою.

Його товаришами були учасники літературної студії імені Василя Чумака – 
Василь Симоненко, Вадим Крищенко, Тамара й Володимир Коломійці, Наталя Кащук, 
Микола Сингаївський та інші, твори яких теж увійшли до бібліотеки вченого. Крім 
того, у ній є твори українських поетів і письменників: Михайла Коцюбинського, 
Степана Руданського, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Олександра 
Довженка, Василя Скуратівського, Івана Драча, Павла Глазового, Дмитра Павличка, 
Раїси Іванченко, Григорія Тютюнника, Івана Власенка, Євгена Дударя, Зінаїди Тулуб, 
Володимира Сосюри, Ліни Костенко, Миколи Вінграновського та інших.

Багато видань містять автографи авторів – діячів науки, культури, мистецтва.
Так, Леонід Сморж був знайомий з багатьма поетами й прозаїками: 

Борисом Олійником, Миколою Сомом, Іваном Власенком, Олексієм Дмитренком, 
Володимиром Яворівським, Олексою Мусієнком та іншими.

Леонід Сморж не обмежувався науковою діяльністю. Він цікавився 
гончарством, усіляко підтримував опішненських гончарів, захищав їх від свавілля 
чиновників, як міг популяризував самобутню творчість мистців-земляків, клопотався 
перед різними державними й громадськими установами про заснування в Опішному 
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й розгортання діяльності Музею гончарства. Без його багатолітніх добродійних 
зусиль у гончарній столиці, можливо, так ніколи б і не з’явився Національний центр 
збереження й вивчення гончарської спадщини України [5, с. 124].

У періодиці з’являлися статті Леоніда Сморжа, де вчений виступав за розвиток 
народних художніх промислів, закликав владу підтримати гончарів, створити 
при Опішненському заводі «Художній керамік» творчу лабораторію для відомих 
майстрів, гончарне училище для молоді [3, с. 13].

Ще 1968 року у своїй публікації «Завтрашній день опішнянської кераміки» 
вчений пророчо заявив, що «Опішня повинна стати своєрідним заповідником 
народної творчості – і не лише кераміки, але й вишивання і килимарства» [8, с. 53].

Тривале спілкування з видатними опішненськими гончарями дозволило 
Леоніду Сморжу глибоко пізнати психологію народного майстра. Це стало 
підґрунтям написання монографії «Гончарівна (одержима керамікою)», у якій 
відображається життєвий і творчий шлях, душевні переживання славетної гончарки, 
заслуженого майстра народної творчості України Олександри Селюченко (1921–
1987). Філософський аналіз життєпису мисткині побудовано на її щоденникових 
записах, листуванні, спогадах сучасників й особистому спілкуванні з нею Леоніда 
Сморжа. Книга побачила світ у видавництві «Українське Народознавство» [1, с. 335].

Крім Олександри Селюченко, якій учений присвятив найбільше публікацій, 
він також писав про інших гончарів і малювальниць. Велика стаття Леоніда Сморжа 
«Незабутні…» (2001) – про одне з найславетніших у гончарській столиці України 
– Опішному – подружжя Гаврила та Явдохи Пошивайлів. У ній він зазначив: «Обоє 
самовіддано і безкорисливо служили музі мистецтва і ніколи не зраджували їй, 
незважаючи на численні перешкоди і негаразди»; «Щасливі вони були й тим, 
що виростили трьох хороших синів і дочекались цілої низки внуків і правнуків, 
залишивши після себе велику художню спадщину, а головне – добру пам’ять» 
[10, с. 252, 254].

На сторінках «Українського керамологічного журналу» (видавництво 
«Українське Народознавство») опубліковано його статтю про землячку – 
малювальницю Параску Біляк – «Життя, віддане кераміці» (2002), яка закінчується 
такими словами: «Вічними є тільки добрі справи і добре ім’я, а в мистецтві – 
краса, яка найдовше тримається в кераміці, бо лише кераміка з-поміж усіх видів 
мистецтва не підвладна часу і руйнації» [7, с. 143].

Крім змістовних і дуже цікавих публікацій, учений писав ліричні вірші. 
У книжковій колекції є збірка віршів під загальною назвою «Засяяли вічні стожари» 
(2006), видана Кафедрою суспільних наук Київського міжнародного університету. 
Сюди увійшли поезії відомого українського історика, письменниці, лауреата 
Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв 
України Раїси Іванченко «В душі моїй поезія ще дзвонить»; українського історика, 
перекладача, кандидата історичних наук Володимира Панченка «Я знов пишу до 
тебе» та Леоніда Сморжа «Зорі падають в серпень…».

З нагоди ювілею Леоніда Сморжа в «Українському керамологічному журналі» 
(2002) подано вітання доктора історичних наук Олеся Пошивайла «Патрону 
опішненських гончарів – Леоніду Сморжу – 75!»  [5, с. 124-126].
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Переважна більшість публікацій про життя і творчість відомого філософа 
з’явилися вже після його смерті. Вони стали джерелом інформації про вченого. 
Це статті Вікторії Зубань, Романа Кирея, Наталі Шулик та інших. 

Книги з особистої бібліотеки вченого будуть цікавими не тільки для істориків, 
філософів, але й для широкого кола читачів. 

Леонід Сморж був ерудованою людиною з великим інтелектуальним 
потенціалом і широким світоглядом. Усім, кому пощастило бути знайомим з відомим 
українським філософом, зрозуміло, наскільки різнобічною й унікальною була ця 
людина, яка прагнула чесно й гідно прожити своє життя. 
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА:  
ФІЛОСОФІЯ, ЕСТЕТИКА, МУЗЕЙ

Подано низку лаконічних глибоких і водночас оригінальних визначень філософії, які свого 
часу дав видатний мислитель Григорій Сковорода. Коротко охарактеризовано діяльність 
Національного літературно-меморіального музею імені Григорія Сковороди
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Ключові слова: філософія, Григорій Сковорода, Національний літературно-меморіальний музей  
імені Григорія Сковороди

Р
озкрити в одній короткій статті суть філософії Григорія Сковороди 
вельми проблематично. Тому я зупинюся на кількох визначеннях 
науки, які дає у своїх творах український мислитель. Любомудр дав 

низку лаконічних, глибоких і оригінальних визначень філософії. Так, у одному  
з листів до Михайла Ковалинського, ще працюючи вчителем Харківського колегіуму, 
він назвав філософію «усеозброєнням», а свого товариша вважав озброєним 
філософією з голови до ніг [3, с. 1147] (це він писав не без гумору, мабуть, тому що  
в цей час той був учнем класу філософії). Проти кого ж направлене це всеозброєння? 
Безумовно, проти гріхів, присрастей, усіх оман оточуючого світу. Ще в більш 
ранньому листі до цього ж адресата він, услід за античними мудрецями, на питання: 
«Що є філософія?» відповів: «Перебувати на самоті із собою, із собою вміти вести 
розмову» [3, с. 1072].

Найбільш досконале й розширене визначення філософії, записане зі 
слів самого мислителя, подав Михайло Ковалинський у своїй «Жизні Григорія 
Сковороды»: «Философія, или Любомудріе, устремляет весь круг дел своих на тот 
конец, чтоб дать жизнь духу нашему, благородство сердцу, светлость мыслям, 
яко главе всего. Когда дух в человеке весел, мысли спокойны, сердце мирно, то все 
светло, щасливо, блаженно. Сіе есть Філософія» [3, с. 1366].

У 45-річному віці в одному зі своїх листів він так сформулював свій духовний 
ідеал: «И что блаженнее, как в толикой достигти душевной Мир, чтоб 
уподобитись шару, кой всіо однаков, куда не покоти» [3, с. 1182]. Як бачимо, цей 
ідеал він пов’язував з досягненням найвищої, найдосконалішої внутрішьої  гармонії, 
коли людина відчуває свою духовну єдність з Богом. І такої гармонії на схилі років 
йому вдалося досягти. Адже недаремно в листі до Якова Правицького він заявив, 
що досягнув ідеалу «чистого серця», і закликав товарша: «Сорадуйся же и мне. 
Ибо и Аз Милостію Вышняго, сего Небеснаго Торжества и Шума Празднующих 
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Сопричастником добихся. Сей мой Един есть и Жребій, и Наследіе, и Премудрость; 
Конец, Цвет и Плод Жизни и Трудов моих Упокоеніе» [3, с. 1247].

Григорій Сковорода вступив у тісні духовні контакти і з представниками 
мистецького цеху. До нас, наприклад, дійшли два його листи до художника Якова 
Долганського, з яким він зблизився, перебуваючи в Острогозьку в Тевяшових, де він 
написав чи не третину своїх діалогів на початку 1770-х років. Там він блискуче розкрив 
значення розмови, спілкування, слова, їх високе духовне, божественне призначення. 
«Разговор есть сообщеніе  мыслей и будто взаимное сердец лобызаные. Но как 
не возможно плодоноснаго Саду сообщить другу без Зерн или ветвей, так нельзя 
мыслей в Душу Прїятельскую занесть и перевесть, и размножить, разве через 
Зерно  или глаголаемаго, или на бумаге начертаемаго слова.  И как Зерно по своей 
внешности малое и презренное, но 1000 садов в нем сокрывается с сокровенным 
источником плодоноснаго Божїего Духа, так и слово по ударенію воздуха и по 
начертанію своему есть ничтожное, но по силе утаеннаго внутрь Духа, сеемое 
на Сердце и плодоприносящее новую тварь и новыи дела есть важное» [3, с. 1272]. 
І одразу ж дав щиру пораду приятелю: «Живут на земли ничего не помышляющіи, 
кроме обогатиться, наестись, напитись, одетись. Бегайте разговоров сих 
хотящих обогатитись» [3, с. 1273].

А якою глибокою й оригінальною постала в нього картина людської душі: 
«Одной только души нашей не имеем. Есть правда у нас и душа, но такова, 
каковыя у шкарбутика или подагрика ноги, или Матроскїй, алтына не стоящій 
козырок. Она в нас разслаблена, грустна, нравна, боязлива, завислива, жадная, 
ничем не довольна, сама на себя гневна, тощая, бледна, точно такая, как пацїент 
из лазарета, каковых часто живых погребают по указу» [3, с. 1275].

Виходячи з досвіду життя видатних поборників істини, а отже, і Бога, і свого 
власного, він зробив висновок: «Жоден філософ, жоден художник не такий 
самотній, не такий покинутий на самого себе, як той, хто вчить про вічне 
життя. Появу такого будівника світ висміює, мудреці називають його дурнем, 
ченці під машкарою благочестя переслідують, єретики, хитро перетлумачуючи, 
спростовують, юнаки уникають, старці гребують, царі пригнічують, бідні 
зневажають...» [3, с. 1366], і зразу ж звернув увагу на великі труднощі при 
наверненні людини до істинної віри: «Но знай, что человек всех скотов и зверей 
упрямеее и что не наложив на него тяжких ран, не может иначе обратить его 
к себе от міра Бог...» [3, с. 1284].

У своїй естетиці, Григорій Сковорода, передовсім, орієнтувався на 
ідеал «божественної краси»: «Сія красота, – за його словами, – у древних 
называлась препон, то есть благолепие, благоприличность, всю тварь и всякое 
дело осуществляющая, но никоим человеческим правилам не подлежащая  
и единственно от царствия божия зависящая» [1, с. 427]. 

Симетрія, пропорція, доцільність, досконалість форм природи й людини 
мають своїм джерелом не видиму тлінну матерію, а неведиму, але таку, що 
визначає її форму. «Вещество, – писав Григорій Сковорода, – есть красная грязь  
и грязная краска и живописный порох, а блаженная натура есть сама начало, 
то есть безначальная инвенция или изобретение, и премудрейшая делинеацция, 
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всю видимую фарбу носящая, которая нетленной своей силе и существу так 
сообразна, будто одежда телу» [1, с. 347].

Осягнення цієї краси доступне не почуттям, а лише інтелектуальному 
спогляданню, що не зупиняється на «красивій тіні», проникає в сутність предметів, 
пізнає ту красу, яка є атрибутом невидимої «натури». Григорій Сковорода розвивав 
ідею, що тільки вічне, необхідне, постійне – все те, що має джерелом невидиму 
«натуру», і є істинним джерелом краси, а не зовнішнє, випадкове, привнесене 
в природу. Навпаки, захоплення тільки зовнішніми проявами невидимої натури, 
закоханість тільки в її тінь неминуче призводить людину на згубний шлях втрати 
самого себе, народжують в її душі сум’яття й тривогу. Філософ невтомно повторював 
думку про первинність внутрішньої краси предметів і явищ, пов’язаних з їхньою 
сутністю, і про оманливість, примарність, тлінність зовнішьої привабливості  
й чарівності. Як і добро, краса є для нього атрибутом невидимої натури. Відповідність 
добру є свідченням краси вічного й нетлінного, і навпаки, тлінна, зовнішня краса 
байдужа до добра або й ворожа.

Філософ висміював тих, хто не йшов далі речової зовнішності.
Тільки споріднена праця визначається засобом морального й естетичного 

самоствердження людської суті. А неспоріднене діяння, за його словами, позбавлене 
того головного, «що називається прекрасним, або красою і не залежить від науки, 
але наука від нього» [1, с. 90].

Істинна цінність художніх творів, на думку Григорія Сковороди, заключається 
в тому ж, у чому і цінність життєвих явищ: «Опера, книга, песнь и жизнь, не от 
долготы, а от благолепия и доброты цену свою получают» [1, с. 442].

Мистецтво – це не стільки гедонізм від зовнішності, скільки в насолоді від 
інтелектуального споглядання істини й добра, тому важливою ознакою справжнього 
мистецтва є почуття любові й наявність морального смислу в його образах: 
«Искусство во всех священных инструментах тайных не стоит полушки без 
любви» [1, с. 163].

Мистецтво, що досягається за допомогою навчання, складається не  
з заперечення природи, а з удосконалення природних здібностей. Філософ поділяв 
відому думку про те, що мистецтво удосконалює природу. Саме природна схильність 
спонукає людину до частих вправ, до накопичення досвіду основою знання, звички 
й мистецтва. Без нього, стверджував філософ, не було б ні науки, ні мистецтва,  
ні результативної практичної діяльності.Тому необхідно пізнати, передовсім,  
не те, що досягається майстерністю, а те, що робить можливим саму майстерність, 
наприклад ритм і темп у музиці, малюнок, симетрію, пропорцію в живописі й т. п. 
«Не искусной живописи картину смотреть всякому мило, но в пиктуре один тот 
охотник, кто любит день и ночь погружать мысли свои в мысли ее, примечая 
пропорцию, рисуя и подражая натуре» [1, с. 433].

Головною функцією поезії для Григорія Сковороди залишалася насамперед 
морально-дидактична й навіть богословська функція й занадто низько цінилася 
розважальна. Він писав: «Какое безумие требовать этого от поэтов, минуя бога! 
Если бог повсюду, если он присутствует и в этом черепке, если он всегда есть.., 

Валерій Манженко
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ФІЛОСОФІЯ, ЕСТЕТИКА, МУЗЕЙ
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то для чего ищешь ограды в других местах, а не в себе самом? Ведь ты являшься 
самым лучшим из всех его творений» [2, с. 265].

Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди 
дійсно є центром його філософії не тільки в Харківщині, але й у всій Україні.  
Тут 1994 року започатковано Харківські міжнародні Сковородинівські читання,  
на які приїздять філософи не тільки з України, але й з Німеччини, Індії, Ізраїлю,  
США та інших країн світу. 2017 року відбулися ХХІV такі читання.

Щороку в травні на базі музею проходить Всеукраїнська наукова конференція, 
присвячена творчості Григорія Сковороди. Пройшло понад десять таких конференцій.

Чимало уваги приділяють науковці музею й поширенню філософських 
ідей Григорія Сковороди серед молоді. Так, щорічно, у день пам’яті філософа, 
9 листопада, проходять студентські Сковородинівські читання, в яких беруть участь 
не тільки студенти з різних вишів Харкова, але й з інших міст України. 2017 року 
відбулися ХІІ такі читання. Музей також виступає співорганізатором Всеукраїнської 
сковородинівської конференції учнівської молоді «Пізнай свій рід, свій нарід», 
яку він приймає разом з Харківською обласною станцією юних туристів. Наукові 
співробітники музею консультують учнів з різних шкіл області й за її межами, які 
пишуть роботи за творчістю Григорія Сковороди для Малої академії наук.

Спадщина мислителя досліджується в співробітництві з Центром 
сковородинознавства Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди, на базі якого через рік теж проходять Сковородинівські читання. 

Музей співпрацює з кафедрами філософії різних вишів Харкова й інших міст 
України. Наукові співробітники беруть участь у конференціях, семінарах, читаннях, 
книжкових форумах у різних куточках країни.

У вересні 2017 року музей відвідав доктор філософії Стамбульського 
університету, який одну зі своїх лекцій присвятив містицизму Григорія Сковороди.

Уся діяльність Музею сприяє закріпленню за ним статусу наукового центру 
з вивчення й популяризації творчості Великого Українця.
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Про історію формування колекції творів народного мистецтва відомого українського вченого, 
доктора філософських наук, професора, колекціонера старожитностей Леоніда Сморжа

[Одержано 19 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, твори народного мистецтва, колекція, опішненська 
кераміка, писанки, вишиванки, Леонід Сморж

В
ідомий український учений, доктор філософських наук, професор 
Леонід Сморж був людиною, безмежно закоханою в народне 
мистецтво. Упродовж 1960-х – 2000-х років він сформував найбільшу 

в Україні приватну колекцію всесвітньо відомої опішненської кераміки. «Це, мабуть, 
було єдиним, що складало моє багатство, бо про інші його прояви я ніколи не мріяв 
і навіть не думав», – писав про неї власник [1, с. 403].

Перші вироби з’явилися, ще коли він жив у гуртожитку, будучи аспірантом 
Київського державного університету імені Тараса Шевченка [5]. Приїжджаючи з 
Києва в Міські Млини, Леонід Сморж почав інколи, а потім усе частіше й частіше 
відвідувати гончарів і малювальниць заводу «Художній керамік». Багато з ними 
спілкувався, слухав їхні розповіді [1, с. 403]. «Мені тут було набагато цікавіше, 
ніж в інституті, на засіданнях своєї кафедри, в колі своїх учених колег», – згадував 
учений [1, с. 406]. Саме в цей час Леонід Сморж почав задумуватися про майбутнє 
опішненської кераміки, і не просто задумуватися. У нього виникло непереборне 
бажання зберегти її для нащадків. «Коли я поступово почав заглядати до хлопців 
у цех і розмовлять з ними, і вони почали скаржиться, причом найрядовіші гончарі 
і прибиральниці, всі говорили про те, що опішнянська кераміка іде на занепад, що 
скоро цього не буде, що це вже відходить у минуле. І в якійсь мірі це мене трохи 
розтривожило, розворушило. В якійсь мірі боязнь і страх за те, що занепадає оця 
сільська культура, що воно усе уходить в небуття, що його вже більш не буде» [5]. 

Від початку в Леоніда Сморжа не було задуму створити велику колекцію. 
«Я збирав, не ставлячи ніякої мети зробити колекцію». Збирав «для себе, для душі, 
для очей», – зазначав учений [5].

Колекція кераміки налічує близько 700 унікальних глиняних творів відомих 
гончарів Опішного – Івана Білика, Михайла Китриша, Гаврила та Миколи Пошивайлів, 
Григорія Тягуна, Василя Омеляненка, Трохима Демченка, Олександри Селюченко, 
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оздоблених неповторною мальовкою славетних малювальниць – Явдохи 
Пошивайло, Зінаїди Линник, Параски Біляк, Поліни Сиси, Марії Бондаренко та інших. 

Нині, на жаль, немає точних даних про те, як і коли до колекції потрапив 
той чи інший експонат. Сам учений на запитання: «Що перше прийшло до Вашої 
хати?» відповів: «А Бог його зна. Якісь горщечки, якісь посудини» [5]. Проте 
зі спогадів опішненських майстрів, друзів, родичів Леоніда Сморжа, а також  
зі спогадів самого вченого відомо, що кераміку для своєї колекції він купував 
у заводі «Художній керамік», на базарі, а також у майстрів. Багато глиняних виробів 
йому подаровано, а частину з них він отримав під час своїх так званих «польових 
експедицій». «У процесі своїх пошуків на велосипеді я об’їздив не тільки Опішне, 
але й навколишні села, побував у таких місцях, куди за інших обставин ніколи б  
і не заглянув» [1, с. 403].

Значну частину колекції кераміки Леоніда Сморжа (близько 190) складають 
роботи славетної української гончарської родини – заслуженого майстра народної 
творчості України Гаврила Пошивайла та його дружини Явдохи, а також їхнього 
сина – заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Всеукраїнської 
літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького Миколи Пошивайла. 
Це вази, тарелі, миски, кухлі, горщики, глечики тощо. 

Мал. 1
(Зліва направо): Леонід Сморж, Гаврило Пошивайло, Явдоха Пошивайло,  

майстер цеху Дмитро Сердюченко на подвір’ї цеху № 4 заводу «Художній керамік».  
Опішне, Полтавщина. Липень 1968. Автор фото невідомий.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа
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Мал. 2
Інтер’єр Меморіального музеюсадиби філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа. 

Міські Млини, Полтавщина. Червень 2010. Фото Тараса Пошивайла.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства

Інна Прокопенко
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЛЕОНІДА СМОРЖА

«Спогади» Леоніда Сморжа, а також його щоденники й листи свідчать про 
велику багатолітню дружбу з подружжям Пошивайлів. Про Гаврила Ничипоровича 
вчений писав: «…Могутній пласт мого життя, мого спілкування, джерело 
мого духовного збагачення...» [1, с. 645]. «…За життя Гаврила Ничипоровича 
майже не було випадків, щоб я пройшов повз його подвір’я, не відвідавши, бодай  
не привітавшись» [1, с. 646].

Усі їхні роботи подаровані вченому від щирого серця. Дуже часто вони 
віддавали найкраще (супники, тарелі). Багато робіт виконані на замовлення 
власника колекції, про що свідчить такий запис: «…бере більшу за попередні глиняну 
грудку і, кинувши її в центр круга, що крутиться, тихим голосом говорить мені: 

– Зроблю тобі тикву...
І ось через якісь хвилин дві-три під його руками, ніби силою чаклунства, 

поблискуючи вологими боками, виросла чудової форми посудина, про яку перед 
цим говорив я, мріючи про те, щоб мати її у своїй колекції, яку я збираю» [1, с. 406].

Дарували свої вироби й інші опішненські майстри: Іван Білик, Василь 
Омеляненко, Олександра Селюченко, Михайло Китриш, Поліна Сиса, Параска 
Біляк та інші. Ірина Чирка, племінниця Леоніда Сморжа, повідомила: «Кераміку ми  
з Леонідом Опанасовичем ходили купувати в завод, на четвертий цех. Дещо йому 
робили на замовлення або вибирав найкраще уже з готового. Багато дарували 
Пошивайли, і Китриш також...» [6].
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Мал. 3 (стор. 188-189)
Фрагменти інтер’єрів київської квартири  
філософа й колекціонера  
опішненської кераміки Леоніда Сморжа (1-7).  
Київ. 07.11.2007.  
Фото Олеся Пошивайла.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства

1

3

2
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6 7

Інна Прокопенко
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЛЕОНІДА СМОРЖА

4

Ці слова підтвердив і заслужений майстер народної творчості України, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Китриш, 29 робіт якого 
є в колекції Леоніда Сморжа: «Ми були давніми друзями. Запам’ятався він мені 
у вишиванці. Познайомилися в заводі, а потім Сморж часто і додому приходив. 
Я дарував йому посуд і баранів» [3].

21 експонат у колекції належить заслуженому майстру народної творчості 
України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка Василю 
Омеляненку. Майстер добре пам’ятає Леоніда Сморжа, адже той неодноразово 
бував у нього вдома: «Свої роботи Панасовичу я дарував. Він був гарною людиною. 
Провідував мене часто. І ліпили ми з ним інколи. Щось я йому підказував, а щось  
і він мені» [4]. А ось запис у «Щоденнику» Леоніда Сморжа від 15.08.1996 року про 
один із таких візитів до Василя Омеляненка: «Погомоніли. Він дав більше двадцяти 
монеток» [8, арк. 124].

До речі, у «Художньому кераміку» Леонід Сморж не все купував. Дещо, 
а можливо, й більшість виробів, йому дарували. Ось запис у його щоденнику від 
26.08.1977 року: «У вівторок розмовляли з П. І. Біликом, говорили з інженером  
і майстром цеха Іваном Герасимовичем… Подарували вазу і ще дрібниці»  
[7, арк. 20].

Друзі Леоніда Сморжа на свята або навіть без приводу часто дарували йому 
опішненську кераміку, знаючи, що той закоханий у неї і ніякому іншому дарунку так 
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Мал. 4
Михайло Китриш.  
Cкульптура «Лев» (подарована Леоніду Сморжу 
автором). Глина, полива, гончарний круг, ліплення, 
вдавлювання, ритування, 58,8х52,3х26,5 см;  
ритовані написи: збоку на тулубі – «Китриш М Е»,  
на правій передній ніжці – «15».  
Опішне, Полтавщина. 1980ті.  
Національний музей-заповідник українського 
гончарства в Опішному, КН-17984/К-16358

1-2
.  

Фото Тараса Пошивайла

Мал. 6
Автор невідомий (форма), Параска Біляк (мальовка).  
Ваза (виготовлена Леоніду Сморжу на замовлення).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка,  
23,6х20,7 см; на денці – штамп у вигляді куманця.  
Опішне, Полтавщина. Початок 1960х.  
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, КН-17656/К-16064. Фото Тараса Пошивайла

Мал. 7
Автор невідомий.  

Ваза (подарована Леоніду Сморжу Поліною Сисою).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 

36,8х23,7 см; на денці: ритований напис – «16/1»,  
штамп – «MADE IN RUSSIA». Опішне, Полтавщина. 1904.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному, КН-17692/К-16100. Фото Тараса Пошивайла

Мал. 5
Автор невідомий (форма), Параска Біляк (мальовка).  

Тиква (виготовлена Леоніду Сморжу на замовлення).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, мальовка, 

27,8х22,3 см. Опішне, Полтавщина. 1969.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному, Кн-17666/К-16074. Фото Тараса Пошивайла
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Мал. 8
Віктор Пророк (форма), Наталя Пророк (мальовка).
Таріль (подарований Леоніду Сморжу Вікторією Зубань).  
Глина, полива, ангоби, гончарний круг, мальовка,  
10х48 см; на денці – ритований напис «Пророк В и Н 
Опошня 1988 г». Опішне, Полтавщина. 1988.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-17921/К-16295. Фото Тараса Пошивайла

Мал. 9
Олена Мороховець (форма), Ірина Мирко (мальовка).

Таріль (подарований Леоніду Сморжу  
Національним музеєм-заповідником українського 

гончарства). Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
мальовка, 9х43,3 см; на денці – ритований напис:  

«Мороховець Олена, Мирко Ірина. Опішне 2005».  
Опішне, Полтавщина. 2005.  

Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному, КН-177705/К-16113. Фото Тараса Пошивайла

не зрадіє. Наприклад, Вікторія Зубань на початку 1990-х років подарувала таріль 
Віктора Пророка [2], а Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному – таріль гончарки Олени Мороховець і малювальниці Ірини Мирко. 

Спочатку Леонід Сморж збирав тільки кераміку, але пізніше зацікавився 
й іншими зразками народного мистецтва: українською вишивкою (сорочками  
й рушниками), іконами й писанками. «Я спочатку тільки кераміку, а потім інколи 
почав дивитись і рушники, вишивки», – згадував учений. У пошуках він велосипедом 
об’їздив не тільки Опішне, а й навколишні села: Попівку, Зайцеві хутори (нині – 
Вільхове), Малі Будища, Деревки та інші. «Десь напитаю, шо єсть там рушник, 
або продають там рушник… І декілька раз було навіть так, шо в нас з Явдохою 
Данилівною конкуренція: хто перший» [5].

Трохи пізніше з’явилася ідея збирати також українські ікони. «Якщо вже  
в мене єсть кераміка, єсть трохи рушники, вишивка, то треба ще ікони» [7]. 
Зі слів самого колекціонера відомо, що ікони здебільшого не опішненські, але є  
й такі. Три з них подарували Явдоха та Гаврило Пошивайли на початку їхньої 
дружби, одну «купив, напевне, у Деревках за троячку», великі «виміняв», ще одну 
«виміняв у Опішні на біжутерію». Є також кілька ікон, автор яких – наш земляк 
Петро Кононенко [5].

Інна Прокопенко
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКЦІЇ ЛЕОНІДА СМОРЖА
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Писанки здебільшого Леонід Сморж купував у 1970-х роках у Карпатах [5];  
деякі, за свідченням Вікторії Зубань, – біля Михайлівського собору в Києві [2]. 
Окремі з них привозили з Львівщини й Івано-Франківщини студенти, які навчалися 
в Київському педагогічному інституті.

Твори народного мистецтва були натхненням для Леоніда Сморжа. Він мав 
велику потребу жити серед прекрасного, споглядати прекрасне. Своє зібрання 
незадовго до смерті Леонід Сморж подарував Національному музею-заповіднику 
українського гончарства в Опішному. «Сподіваюсь, що людям залишиться після 
мене щось добре, корисне і повчальне», – писав філософ [1, с. 776].

1. Сморж Леонід. Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади) / Леонід Сморж. – 
Опішне : Українське Народознавство, 2017. – 864 с.

2. Спогади Зубань Вікторії. 22.08.2017 // Приватний архів Інни Прокопенко.
3. Спогади Китриша Михайла. 25.08.2017 // Приватний архів Інни Прокопенко.
4. Спогади Омеляненка Василя. 26.08.2017 // Приватний архів Інни Прокопенко.
5. Спогади Сморжа Леоніда. Травень 2009 // Приватний архів Вікторії Зубань.
6. Спогади Чирки Ірини. 25.08.2017 // Приватний архів Інни Прокопенко. 
7. Щоденник Сморжа Леоніда Опанасовича (1977) // Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
– Ф. 18. – Оп. 1. – Од. зб. 113. – 48 арк.

8. Щоденник Сморжа Леоніда Опанасовича (1996) // Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. 
– Ф. 18. – Оп. 1. – Од. зб. 131. – 197 арк. 
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HISTORY OF THE FORMATION OF THE LEONID SMORZH’S COLLECTION

The article deals with the history of forming a collection of folk art of a famous Ukrainian scientist, 
Doctor of Philosophy, Professor, antiquities collector Leonid Smorzh
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Вуличні художники живуть в іншому – стобарвному – світі. Вони не чарівники, вони – посланці 
субкультури графіті. У світі графіті, існують свої темні сторони, проте справжні райтери  
не вандали й не хулігани. Вони мистці, їхня творчість – не що інше, як мистецтво. Графіті-
малюнки не порушують уже створеного, а лише прикрашають його, наповнючи новим 
світоглядом. Можна заперечувати, що графіті є явищем традиційної культури, знищувати 
їх, вважаючи проявом антисоціальної поведінки й підліткової агресії, але ігнорувати їх 
неможливо, як неможливо ігнорувати існування певного культурного прошарку з власною 
мовою символів, знаковою системою й певними соціальними функціями

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: субкультура графіті, райтери, графіті-малюнки, світогляд, культурний 
прошарок, символи, знакова система, соціальні функції

П
очаток другого тисячоліття ознаменувався якісно новим етапом 
цивілізації. На зміну вербальній приходить ера візуальної культури, 
що полегшує сприйняття інформації. Як відомо, візуальна інформація 

засвоюється краще, візуальне зображення має значний вплив на свідомість людини. 
Достатньо пригадати, що людство з давніх-давен використовувало зображення для 
передачі інформації. Одними з таких давніх написів були графіті, які створили ще 
первісні люди, розмальовуючи стіни печер [4, с. 56].

Графіті (з італ. grafficare – дряпати, дослівно «надряпані») – спершу так 
називали одну з технік настінного малярства. Пізніше цим словом скористалися 
археологи, використовуючи його як загальний термін на означення всіх видів 
випадкових написів і малюнків на стінах будинків. Нині це поняття розширило свої 
межі, під графіті розуміють будь-які неофіційні публічні тексти разом із сучасними. 
«Графіті, невідм., мн. – надписи і малюнки різного змісту (присвятні, магічні, 
побутові тощо), видряпані за старих часів гострими предметами на стінах 
будинків, предметах побуту тощо...». Це визначення запозичене з архітектурного 
словника-довідника, оскільки, як не парадоксально, етнографічні й фольклористичні 
енциклопедії й словники не містять визначення графіті (ні в історичному аспекті,  
ні в сучасному розумінні) [8, с. 143].

Про графіті чули всі, більшість його бачили, але що воно таке – знають одиниці. 
Справжній вибух графіті пережило з винайденням аерозольних фарб. Відтоді написи 
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й малюнки створювалися швидко. Вони стали великими й яскравими. За якихось 
двадцять-тридцять років цей рух охопив майже всі країни. Графіті отримало свою 
естетику, канони, кумирів, ідеологію й навіть пресу. Журнали графіті видаються чи 
не в кожній розвинений країні (Україна теж має свою друковану трибуну – «400 мл» 
/місткість аерозольного балончика фарб/).

Графіті – це художня композиція, малюнок або напис, нанесений на поверхню 
стіни будівлі або якого-небудь іншого об’єкта, що зазвичай знаходиться в полі 
зору людей. За іншою версією, це слово має грецьке коріння й перекладається 
як малювання або дряпання на рівній поверхні. Графіті містить безліч стилів і має 
значну кольорову гаму. Його наносять на будь-яку пласку поверхню, використовуючи 
спеціальні балони з фарбою й ще безліч усіляких пристосувань, необхідних для 
досягнення потрібного результату в процесі роботи «графітяра». До 1970-х років 
графіті сприймалося як виключно словесна форма самовираження. Більшість 
вуличних майстрів позначали своє амплуа як «письменник» або «шрифтовик». 
Історично це писання розвивалося з так званих «тегів» – стилізованих «автографів» 
або авторських логотипів. Вони були досить простенькі за формою й, відповідно, 
за виконанням. Отже, нині усякий «письменник», що починає саме як «тегер», 
опановує ази майстерності [9, с. 43].

Для обивателя цілісний термін «графіті» розпадається на низку менш 
зрозумілих – «райтинг», «стріт-арт», «муралізм» тощо. Виявляється, активісти 
цього руху називають себе не «графітярами», чи «графітистами», а «райтерами» 
(від англ. «писати»). Бо перші сучасні графіті – це були якраз підписи, зашифровані 
псевдо чи, як тепер кажуть, «ніки». Райтери вдаються й до малювання. А малюнки 
– це якраз те, що приваблює суспільство до графіті, адже вони не потребують 
розшифрування. Це саме та точка дотику, яка єднає цю закриту, специфічну 
молодіжну субкультуру з навколишнім світом.

В Україні графіті почало розвиватися, передовсім, у мегаполісах, які мали 
тісніший контакт із Заходом – Львів, Київ, Одеса. Рятують цей рух фестивалі, які 
в Україні дедалі частішають. Графіті – саме по собі завжди революція, протест, 
виклик. Загалом же, графіті – це спроба бунту, спроба руйнації існуючого порядку, 
творчість протесту, виявлення себе, свого існування у світі – «Я живу!» Графіті 
– це тип експресії, вияв якої починається років у п’ятнадцять, автори – молоді 
люди, здебільшого хлопці, які в цьому віці мають багато адреналіну. До одного  
з Днів Перемоги в центрі Вінниці, навпроти меморіалу Слави, виріс 100-метровий 
паркан із графіті-малюнками, присвяченими 60-річчю Перемоги. У Тернополі 
було влаштовано доволі нетипову виставку «Колаж». По-перше, присвячена вона 
була такому явищу української молодіжної культури, як графіті. По-друге, місцем 
проведення цього дійства стали не паркани підприємств чи будмайданчиків десь 
на околиці міста, а виставковий зал Тернопільського обласного краєзнавчого 
музею. Її авторами стали не лише тернопільські райтери, а й їхні побратими зі 
Львова, Києва, Одеси. Можливо, для когось графіті примітивне чи надто епатажне, 
а для інших – ультрапрогресивне, але в будь-якому випадку графіті – це завжди 
безпосередньо й щиро. Зрештою, це й не дивно, адже йде від душі. Графіті може 
комусь подобатися чи ні, але не можна ігнорувати той факт, що навколо цього явища 
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гуртується чимало молоді. Легким порухом балончика з фарбою шматок бетонної 
стіни перетворюється... на кольоровий острівець іншої реальності, де немає місця 
для одноманітності й буденності. Вуличні художники живуть в іншому – стобарвному 
– світі. Вони не чарівники, вони – посланці субкультури графіті. Звісно, у світі графіті, 
як і деінде, існують свої темні сторони, проте справжні райтери не вандали й не 
хулігани. Вони намагаються хоча б трішки оживити наше нудне повсякдення, наше 
стереотипне суспільство споживачів, при цьому не порушуючи вже створеного,  
а лишень прикрашаючи його та наповнюючи новим світоглядом...

Можна заперечувати, що графіті є явищем традиційної культури, знищувати 
їх, вважаючи проявом антисоціальної поведінки й підліткової агресії, але 
ігнорувати їх неможливо, як неможливо ігнорувати існування певного культурного 
прошарку з власною мовою символів, знаковою системою й певними соціальними 
функціями. Нині настінні написи за способами втілення, соціальним призначенням 
і розташуванням мало чим відрізняються від старокиївських графіті [2, с. 31]. 
Сьогодні, як і століття тому, на стінах міських споруд можна побачити написи  
й малюнки, виконані переважно дітьми й підлітками, з метою шокувати сторонніх 
(чужих) або знайти співрозмовника чи опонента у власному середовищі. Виходячи 
з того, що графіті – жанр сучасного міського фольклору, одна з форм побутування 
міської традиції, можна вважати, що їхнє підґрунтя складають традиційність  
і колективність. При розгляді певних написів і малюнків складається враження про 
відсутність будь-якого зв’язку з традицією. Але це враження поверхове, пов’язане 
із неуважним ставленням до фольклору міських субкультур, які на сучасному 
етапі характеризуються, передовсім, відкритістю й сприйнятливістю. Питання  
не в тому, чи відчуваємо ми традиційність образів і символів сучасних графіті,  
а в тому, чиї традиції адаптовані й відтворені підлітками в настінних образах  
[5, с. 49]. Виконавці графіті спілкуються мовою символів, тлумачення яких сприятиме 
кращому розумінню психології сучасних підлітків, їхнього внутрішнього світу  
й стосунків зі світом зовнішнім.

Сучасні графіті, сповнені символіки й атрибутики традиційного характеру, 
нерідко виступають візитною карткою молодіжних угрупувань. Як образно 
висловилася американська дослідниця М. Сміс, «Графіті – це вуха стін» [11, р. 30]. 
Не можна наполягати на необхідності вважати графіті неперевершеним мистецьким 
витвором, який слід оберігати як історичну пам’ятку, але їх не слід ігнорувати, адже 
графіті дають унікальну можливість побачити спонтанне побутування традиційної 
міської субкультури, почути «таємничий голос міста» [11, р. 30]. Графіті, незалежно 
від форми втілення (написи чи малюнки), не визнають авторства, вони є колективною 
й анонімною формою мистецтва, тому кожен новий напис провокує до діалогу, 
викликаного бажанням людини спілкуватися з членами осередку, які розуміють 
його мову й символи. Діалоги можуть виникати у вигляді звернень, запитань, 
у віршованій та прозовій формах, нерідко діалогічність графіті складає комплекс 
малюнків. Як не парадоксально, навіть автографічні написи породжують реакцію 
читача й сприяють виникненню діалогів. Графіті відображають реальні, а не бажані 
процеси, що відбуваються у свідомості й духовному житті сучасної молоді.
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Якщо хтось має сумніви щодо того, що вуличне мистецтво є одним  
з найважливіших, якщо не найважливішим мистецьким рухом сучасності, йому 
треба тільки прогулятися вулицями Лондона, Нью-Йорка чи Сан-Паулу (а нині  
й Києва) й зупинитися, аби поглянути на роботи, створені на їхніх стінах. Починаючи 
від видряпаних фотокопій і закінчуючи складними творами, виконаними від руки  
чи під трафарет, перед нами постає цілий спектр забороненого цензурою таланту, 
що раптово виникає перед аудиторією, готовий до схвалення, закоханості, ненависті, 
осуду чи звичайної байдужості.

Ви ще не впевнилися в тому, що вуличне мистецтво має такий самий вплив, 
як й інший мистецький рух? Зверніть увагу на рекорди продажів аукціону Сотсбі чи 
на колекції провідних світових арт-галерей. У першому випадку ми дізнаємося про 
рекордну суму, заплачену за твір Бенксі: 1,9 млн. доларів 2008 року. Прогулянка 
галереями «The Mota» в Нью-Йорку чи «Tate Modern» у Лондоні відкриє перед нами 
роботи Шепарда Фірса, більшість полотен Бенксі та Свуна [14, р. 38].

На Заході творчий дух вулиці має на меті боротьбу з авторитарністю: від 
Блека ле Рата, що вперше створив значні роботи за допомогою трафарету, й до 
Бенксі [12, с. 12], що використав свою майстерність, аби висвітлити важке життя 
палестинців. Вуличне мистецтво розвинуло життєво важливу енергію саме тому, що 
було безкоштовним, його не можна було купити. Якщо б воно було знищене, то все 
одно б відновилося через деякий час. 

Це мистецький феномен нашого часу із сотнями блискучих майстрів. 
Більшість художників створюють свої роботи заради власного задоволення, але тим 
самим знаходять прихильників серед широкого загалу.

У графіті починають вбачати мистецьку цінність. 1972 року студент соціології 
Новойорського університету Уго Мартінес організував групу UNITED GRAFFITI ARTISTS 
(UGA), яка, започаткувала серію публічних виставок. Перша така ексгібіція була 
проведена 1973 року, де було показано графіті на полотнах, які потім продано за 
3000 USD. Інша подібна група сформувалася 1973 року й мала назву Nation of Graffiti 
Artists [14, р. 43].

Графітярі вважають свою продукцію формою самоекспресії й не бачуть  
у ній нічого поганого. Київські графіті останніх десятиліть (посттоталітарних часів) 
особливо складні, адже розмаїття тематики й стилів виконання продиктовані як 
змінами зовнішнього характеру, так і внутрішнім конфліктом нового покоління 
[3, с. 10]. Графіті є для підлітків шляхом комунікації із зовнішнім світом, світом 
дорослих, шляхом самоствердження у власному середовищі. 

Символіка сучасних графіті віддзеркалює реальний зв’язок сучасної молоді 
зі світом, відображає вплив реальних і віртуальних кумирів і культів на свідомість 
підлітків, які є основними виконавцями графіті. Формування власної символіки 
відбувається на ґрунті світових традицій, які запозичують підлітки. Характерно, що 
більшість сучасних київських графіті-написів виконано латиницею, а прихильники 
реп-культури взагалі спілкуються англійською мовою. Англомовні запозичення 
– виразна риса сучасних графіті. Наприклад, київські молодіжні угрупування 
називають себе «crew» – бригада (термін, який обрали для себе майже півстоліття 
тому афроамериканські молодіжні кримінальні структури). Отже, на київських 
стінах ми бачимо відбиток традицій «чорних гетто». Зазвичай, в основі «чорних» 



245Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

графіті лежить протест, бажання вирватися з «гетто», привернути до себе увагу 
громадськості [13, р. 89]. Отже, чорне обличчя на стінах диктує правила гри, усе 
більша територія нагадує певне «культурне гетто», з адаптованими ззовні 
традиціями, оскільки, як зазначив Юрій Лотман, «Засвоєння чужих текстів не 
обмежується засвоєнням нових знакових одиниць – воно також потребує 
засвоєння нових правил» [6, с. 582].

Відомо, що кожен образ графіті – це знак, навіть графіті-автографи – знаки, 
адже традиційно підписи під графіті залишали лише виконавці, чиє ім’я стало 
символом певного стилю чи візерунка. Отже, знаковість і символічність доповнюють 
низку характеристик графіті як явища традиційної культури. Для нас це вкрай 
важливо, адже зображення чорного підлітка на київських стінах свідчить про 
бажання виконавців та їхньої аудиторії показати причетність до традицій іншої 
культури. Чорне обличчя немов запрошує нас побачити внутрішній світ підлітка, 
за яким ховаються певні музичні пристрасті, стиль одягу, навіть жести й рухи. 
Чорне обличчя виконавці київських графіті використовують як маску, за якою 
прихована реальність. Ця маска, у свою чергу, стає символом, за яким приховані 
певні культурні й соціальні традиції. Виконавець графіті може й сам до кінця не 
усвідомлювати, що стоїть за кожним із символів і чому саме вони були адаптовані 
до його оточення. Точніше, йому зрозумілі лише певні значення відтворених 
символів, оскільки, як зазначив Ролан Барт, «…кожне зображення полісемічне... 
читач може сконцентруватися на одному значенні й не звернути ніякої уваги на 
інші...» [1, с. 297]. Це ж саме стосується й виконавця, особливо коли образ-символ 
запозичений з іншої культури. Отже, нерідко адаптовані образи-символи й знаки-
символи є для виконавця та його аудиторії «повідомленням без коду», коли образ 
сприймається лише як «образкове» зображення. Нічого дивного немає в тому, 
що підлітки сприймають і адаптують близькі їм за духом образи. Цікаво, чому 
саме цей прошарок культури є зрозумілим цілому поколінню людей, історично, 
етнічно, територіально непричетних до адаптованих ними культурних традицій.  
Ця спорідненість із культурою афро-американських гетто скоріше підсвідома, 
закладена десь на рівні архетипу людської свідомості. Карл Юнг означив це так: 
«Факт залишається фактом, люди роблять речі й навіть не знають, навіщо 
вони це роблять <...> Думки-форми, універсальні жести, численні установки 
відповідають взірцям, що сформувалися за часів, коли в людини не сформувалося 
рефлекторне мислення...» [10, с. 241]. Упродовж десятиліття адаптувалися  
й стали складовою традиції настінних написів саме англомовні терміни й символи.  
Це ускладнює аналіз символічного значення сучасних графіті, оскільки, як зазначив 
Карл Юнг, «коли ми намагаємося зрозуміти символи, ми стикаємося не лише 
із символом як таким, а, насамперед, з цілісністю індивіда, який відтворює  
ці символи. А це враховує вивчення його культурного фону» [10, с. 243]. Тут виникає 
проблема: чий саме культурний фон відображають сучасні київські графіті?

Непрофесійні художники – явище в сучасній культурі унікальне. Колись 
художня громадськість недовірливо дивилася на Піросмані, нині виставки 
подібних картин уже не викликають шок. Але для когось непрофесійний живопис –  
це форма епатажу, виклику суспільству, а для інших – щось більше: спосіб відкрити 
унікальність у буденності, осягнути внутрішню глибину через те, що зовні наївне. 

Олена Червонюк
ФІЛОСОФСТВУВАННЯ НАВКОЛО МИСТЕЦЬКОГО СПРОТИВУ...
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Адже відрізняє мистецтво від ремесла саме вкладена душа [7, с. 16]. І бездоганність 
техніки тут абсолютно ні до чого. Колись художні виставки (а нині запасники 
музеїв) були переповнені картинами, цілком грамотними за технікою, колоритом  
і композицією, які були написані, мов за шаблоном; це було правильно й водночас 
нудно. Тепер, дивлячись на роботи дилетантів, які не мають художньої освіти, ми 
співпереживаємо дитячій безпосередності їх творчості. Саме «вустами немовляти 
промовляє істина»...
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PHILOSOPHIZING AROUND ARTISTIC RESISTANCE WITH THE MEANS  
OF THE MODERN WALL PAINTING

Street artists live in a different, multicoloured world. They are not magicians, they are ambassadors  
of the graffiti subculture. There are dark sides in the world of graffiti, but the real writers are not vandals 
or hoodlums. They are artists, their creativity is nothing but art. Graffiti drawings do not break the already 
created one, but only decorate it, filling with a new outlook. It can be denied that graffiti is a phenomenon 
of traditional culture, destroying them as a manifestation of antisocial behavior and teenage aggression, 
but it is impossible to ignore them, as it is impossible to ignore the existence of a certain cultural layer 
with its own language of symbols, sign system and certain social functions
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Визначено особливості формування й основні умови розвитку й поширення громадської 
думки. Обґрунтовано можливість кінематографічного вираження громадського погляду, 
акцентуючи увагу на загальних елементах кінематографічного тексту. Охарактеризовано 
основні прийоми вираження громадської думки в кінематографі

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: масове мистецтво, кінематограф, громадська думка

К
інематографічне мистецтво є невід’ємною частиною життя 
сучасної людини. Кінематограф виконує функцію як транслятора 
громадської думки, так і його творця. Він став своєрідним суспільним 

переосмисленням соціального, політичного чи культурного явища або історичної 
події. Кінематограф прислухається до глядачів, питає про їхні інтереси й створює  
ту картину, яку хоче побачити глядач.

Вивченням феномена громадської думки (або опінії) та її функціонуванням 
займалися Пауль Лазарсфельд, Валерій Бебек, Юрґен Габермас, Герберт Блумер. 
Згадуючи про витоки вивчення цієї проблеми, важливо відзначити такі авторитетні 
особистості в кінознавстві ХХ століття, як Сергій Авєрінцев, Юлія Крістєва, Жиль 
Дельоз, Джой Г. Бойем, Борис Гройс та інші. В українській науковій думці питання 
вираження громадської думки в кінематографічних текстах зустрічається в працях Зої 
Алфьорової, Ірини Зубавіної, Леоніда Сморжа, Георгія Черкова, Михайла Яновського.

Цей предмет дослідження передбачає вирішення кількох питань: визначення 
особливостей формування громадської думки, обґрунтування можливості 
кінематографічного вираження опінії; охарактеризування прийомів відображення 
суспільної думки в кінематографі.

Громадська думка – це певне ставлення різних осіб, поєднаних спільною 
сферою інтересів у особливу групу, до явищ чи подій локального або глобального 
масштабу. Громадська думка виконує низку функцій, основними з яких є власне 
інформаційна, критична, регулятивна, оціночна, виховна тощо.

Можна виділити три основні етапи формування громадської думки: 
ознайомлення з явищем чи об’єктом, власне оформлення думки, функціонування. 
Упродовж першого етапу людина проявляє зацікавленість до об’єкта, 
ознайомлюється з ним, формує перше враження про об’єкт, тобто його оцінку. На 
другому етапі люди обмінюються думками, виокремлюються основні властивості 
об’єкта й формується єдина оцінка щодо явища. На останньому етапі громадська 
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думка починає функціонувати в інших суспільних сферах. Як зауважив Юрген 
Габермас, «порівняно з тими звичними поняттями із сфери культури, що як 
різновид історичних нашарувань можна долучити до майже незмінного за своєю 
соціально-психологічною структурою типу самобутньої «opinion», тобто до 
упереджень, культурницьки-індустріально продуковані самозрозумілості мають 
побіжний і штучний характер. Такі судження формуються у характерному для 
груп середовищі «обміну смаків і прихильностей» [1, с. 301-302].

Для розвитку й поширення громадської думки повинні бути дотримані три 
основні умови. По-перше, актуальність проблеми та її значущість. Якщо проблема 
не зачепить серце маси, громадська думка забудеться. По-друге, тема повинна 
бути обговорюваною. Для маси необхідно мати можливість по-різному проблему 
розтлумачити. По-третє, громадська думка повинна бути підкріплена образами, які 
можуть укорінитися у свідомості людей. 

Як зауважив Зигмунд Фрейд, «маси ніколи не знали жаги до істини. Вони 
вимагають ілюзій, без яких вони не можуть жити. Ірреальне для них завжди 
має пріоритет над реальним, нереальне впливає на них майже так само сильно, 
як реальне. Маси мають явну тенденцію не бачити між ними різниці» [3, с. 81]. 

Кінематограф особливими прийомами створює картинку, яку людина 
сприймає такими органами чуття, як зір і слух. Синтетичність кінематографічних 
текстів, насамперед, відрізняє їх від живописних чи музичних творів, де людина 
може тільки бачити чи тільки слухати. Оповідання зображенням і звуком включає 
в себе такі елементи:

• композиційні рішення режисера (динамічні, статичні, відцентрові, 
доцентрові й т. д.);

• драматургії світла й тіні;
• колірна партитура;
• прийоми синтезу шумів, вербального компонента й музики.
У морфологічній і синтаксичній сферах режисер працює з такими одиницями, 

як монтажний кадр і монтажна фраза. Вони можуть будуватися й поєднуватися 
на основі різних принципів і ритму. Залежно від смислової навантаженості цих 
елементів, монтаж грає різного ступеня значимості роль в остаточному враженні від 
фільму, в передачі авторського задуму й загального змісту картини.

Сергій Ейзенштейн зазначив: «Питання монтажної образності передбачає 
певний лад і систему мислення; він може визначитись лише через колективне 
мислення, яке є відображенням певної, нової (соціалістичної), стадії людського 
суспільства» [4, с. 266].

Аналізуючи практичну реалізацію засобів утілення задуму в кінематографії, 
необхідно відзначити: у кінематографії режисери оперують узагальненнями, 
які найкраще сприймаються масовою свідомістю. Зйомки подібних фільмів є 
роботою команди за принципом «ось так треба робити кіно». Наприкінці ХХ 
століття масове мистецтво стало предметом жорстокої критики багатьох учених, 
зокрема й українських. Як зауважив Леонід Сморж, «художники, замість того, 
щоб виховувати і вести за собою, самі ідуть на поводі у глядача з відсталим 
естетичним смаком. Часом мова кіно, якою митець розмовляє з народом,  



249Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

не відповідає рівню мислення нашої людини, рядового глядача, а тому не 
відбувається щирої розмови, взаєморозуміння автора з кіноаудиторією» [2, с. 109].

Тобто в кінематографії створення фільму є технічним продуктом за свідомо 
відомими сюжетною й режисерською ідеями. Не автор створює фільм, а глядачі. 
Як зазначив відомий англійський економіст Джон Кейнс, «попит породжує 
пропозицію».

Також необхідно зауважити, що кінематограф дозволяє комунікативний 
акт між твором і глядачами. Найяскравішим прикладом можуть слугувати фільми  
з відкритим фіналом, які дозволяють глядачеві «додумати» історію так, як йому 
цього б хотілося. 

Відповідаючи на питання: «як саме кінематограф може відобразити 
громадську думку?», необхідно, насамперед, згадати такий жанр, як документальний 
фільм. Уперше цей термін було використано для фільмів, присвячених мандрівкам. 
Але 1926 року режисер-документаліст Джон Грірсон дав інше визначення цього 
терміна. За Грірсоном, документальний фільм – це фільм, під час створення якого 
зверталися до реальних особистостей і подій. Документальне кіно знімається за 
гострими соціальними проблемами, політичними подіями й культурними явищами. 
Реальним прикладом можна назвати появу документального фільму «На передовій. 
Військові нариси» – спецпроект українського телеканалу «ICTV» про війну на сході 
України. Військовий конфлікт розпочався в квітні 2014 року, а вже в червні відбулася 
прем’єра.

 Другим варіантом може стати художній фільм у жанрі кіноепопея. Цей жанр 
характеризується поєднанням засобів документального та ігрового кіно, тобто 
використовуються художні узагальнення, спецефекти, яскраві героїчні персонажі, 
але важливим елементом залишається достовірна історична реконструкція як 
обставин подій, так і місця дії. Особливістю цього жанру є масштабність: фільм 
поділяють на кілька частин, що сприяє можливості режисеру зняти більше епізодів 
і більш достовірно й детально відобразити реальні події. Прикладом можуть 
слугувати фільми про Другу світову війну. У стрічках, присвячених цій історичній 
події, важливе місце посідає власне оціночне ставлення громадськості до «наших» 
і «ворогів». 

Схожим жанром є історичний фільм, але в цьому випадку дії присвячено 
окремій історичній події чи окремій історичній особі. Історичний фільм менший 
за масштабністю й тривалістю. Зазвичай, режисери звертаються до культових 
історичних подій, що змінили історію. Наприклад, «Чорна рада» (2001), що 
розповідає про тяжкі часи Запорізької Січі. До жанру історичного фільму можна 
також віднести фільм-біографію. Зокрема, вельми популярними є фільми про 
культурних героїв певної епохи. Серед них – фільми про Тараса Шевченка, Лесю 
Українку, Івана Франка, Олександра Пушкіна, Адольфа Гітлера, Хяккена Утіда тощо.

Суспільна думка про сучасну екологічну кризу, вичерпаність природних 
ресурсів також є фундаментом для створення художніх фільмів, зокрема жанру 
«фільм-катастрофа». В основі цього фільму зазвичай лежать події, пов’язані 
з жахливими природними катаклізмами. Частіше події, відтворені у фільмах, 
є вигаданими, але зустрічаються й засновані на реальних подіях. Наприклад, 
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«Землетрус» (2010, про землетрус у Таншані), «Неможливе» (2012, про землетрус 
у Таїланді), «Помпея» (2014, про виверження вулкана). До цього жанру також 
відносять фільми про техногенні катастрофи чи терористичні акти. Зокрема, фільми 
«Всесвітній торговий центр» (2006, про теракти 11 вересня 2001 року), «Титанік» 
(1997, про трагедію однойменного корабля) тощо.

Важливим елементом фільму як засобу вираження громадянської думки є 
звернення до стереотипів і культурних кодів. Стереотип, як відомо, це відносно 
сталий і спрощений образ групи, людини чи явища, поширеного в окремій групі. 
Так, стереотипи є важливою складовою ідеологічних фільмів. Наприклад, у фільмах 
американського виробництва, якщо діє російський персонаж, то він дуже часто 
пов’язаний з КДБ, а у фільмах про японців обов’язково покажуть їх науково-
технічний прогрес тощо. 

Кожна культура має свій власний культурний код, що уособлює приховану 
інформацію, яка сприймається представником культури на інтуїтивному рівні. 
Однак при цьому є класичні коди, які зустрічаються в національному кінематографі 
кожної країни. Це питання життя й смерті, захист родини й Батьківщини, звернення  
до власної міфології й релігійних сюжетів, соціальні проблеми тощо.

Таким чином, можна зробити висновок, що кінематограф відповідає на запит 
суспільства, транслюючи громадську думку. Як один із найпоширеніших видів 
сучасного мистецтва, кінематограф також формує й закріплює громадську думку. 
Важливими складовими кінематографу як засобу вираження суспільної думки є його 
реальність, яскравість художніх образів, звернення до гострих соціальних проблем, 
важливих історичних подій тощо. Серед прийомів кінематографічного вираження 
громадської думки слід назвати звернення режисерів і сценаристів до таких жанрів, 
як документальний фільм, кіноепопея, історичний фільм, фільм-катастрофа (про 
природні чи техногенні чинники), а також використання стереотипів і культурних 
кодів.
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CINEMATOGRAPHY AS AN EXPRESSION OF PUBLIC OPINION

The peculiarities of formation and basic conditions of development and dissemination of public 
opinion have been defined. The possibility of cinematic expression of public view has been substantiated, 
focusing on the general elements of cinematic text. The basic methods of expression of public opinion 
in cinema have been described            [Received September 11, 2017]
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Проаналізовано концепцію художнього образу порцелянового іконостаса як мистецького 
явища. Визначено чинники кризи цього феномена художньої культури

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, порцеляновий іконостас, дерев’яний іконостас, 
матеріал, імітація

У наявних нині численних дослідженнях іконостаса основну увагу 
приділено осмисленню його іконографічної програми, художніх 
якостей і стилю. В окремих роботах розглянуто питання символіки 

декоративного оформлення. Для зазначених напрямків досліджень матеріал,  
з якого виготовлено іконостас, не є важливим, оскільки не впливає на його 
стилістичні й символічні характеристики. Однак, якщо подивитися на іконостас 
як на предмет матеріальної культури, то його архітектурна форма й декор постає 
відображенням не тільки художніх або богословських концепцій, але й результатом 
впливу низки інших факторів, не останнім з яких є економічна складова. Саме вона 
багато в чому визначала розміри й багатство оздоблення іконостаса в тій чи іншій 
церкві. Водночас художньому втіленню іконостаса завжди приділялася значна 
увага, оскільки в інтер’єрі храму він є не тільки головним літургійним об’єктом,  
а й композиційним центром, що формує сакральний простір. Ця обставина,  
а також необхідна іконостасу монументальність, закладена в саму його сутність 
(оскільки він є своєрідним екраном, що відгороджує вівтарну частину від наосу), 
здебільшого його спорудження перетворювали в коштовний проект. Через це вибір 
того чи іншого матеріалу для виготовлення іконостасів визначався його економічною 
доступністю й одночасно фізичними властивостями, що дозволяли створити з нього 
функціональну й художньо ефектну конструкцію. Саме на цій основі в православній 
культурі й сформувався традиційний підхід до спорудження іконостасів. В історичній 
перспективі він позначився на виборі дерева як основного матеріалу для виконання 
іконостасів, хоча це не скасовувало використання для цього каменю, металів,  
у тому числі дорогоцінних, тканини або порцеляни. Питання про те, як використання 
цих матеріалів впливало на концепцію художнього образу іконостасів, вимагає 
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спеціального дослідження. Мета цієї роботи – виявити, як сформована система 
поглядів і конвенційних правил на художнє втілення традиційного (дерев’яного) 
іконостаса узгоджувалася із задумом створення порцелянового іконостаса.

Практика виготовлення порцелянових іконостасів поширилася в Російській 
імперії з XIX століття, одночасно з відкриттям мануфактур з виробництва порцеляни. 
Споруджували такі іконостаси і в Україні. Одним із найбільш відомих нині є іконостас 
із Покровської церкви в с. Волокитине Чернігівської губернії (нині – Сумська область). 
Іконостас було створено в 1850-х роках у місцевій фабриці поміщика Андрія 
Миклашевського. На жаль, пам’ятка не збереглася й відома тільки за світлинами. 
Іконостас було знищено наприкінці 1950-х років, а його фрагменти знаходяться 
в кількох музеях України (мал. 1, 2).

Мал. 1
Іконостас Покровської церкви.  

Волокитине, Чернігівська губернія (нині – Сумьска область). 1850ті. 
Фото Євгенії Спаської [1, c. 272]
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Мал. 2
Фрагменти іконостаса Покровської церкви (1-4).  

Волокитине, Чернігівська губернія  
(нині – Сумська область). 1850ті. 

Фото Євгенії Спаської (1) [1, c. 272],  
Світлани Оляніної (2-4)
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Ідея створення порцелянових іконостасів, 
вірогідно, не належить XIX століттю. Відомий 
глиняний фрагмент колони XVII століття (мал. 3), 
який походив із Києво-Печерської лаври, своєю 
формою повторював форму дерев’яних різьблених 
колон в іконостасах або кіотах того часу. Навіть якщо 
цей фрагмент не належав іконостасу, він свідчить 
про спробу відтворити в іншому матеріалі елемент 
традиційно дерев’яної конструкції. Водночас, 
оскільки інші подібні приклади невідомі, можна 
припустити, що подібна практика впродовж XVII–XVIIІ 
століть не набула поширення.

Причину цього можна пояснити, якщо 
звернутися до традиції спорудження іконостасів. Як 
зазначалося вище, найбільш поширеним матеріалом 
для виготовлення багатоярусної структури іконостаса, 
який є опорою для розміщення комплексу ікон, було 
дерево. Можна сказати, що еволюція художнього 
образу іконостаса – це розвиток його традиційної 
дерев’яної конструкції й різьбленого оздоблення. 
Вважається, що дерев’яна вівтарна огорожа, яка 
пізніше розвинулася в іконостасі, виникла ще  
у Візантії як альтернатива мармуровим вівтарним 
огорожам [2, с. 195]. Водночас формування 
багатоярусної композиції та іконографії іконостаса, 

Мал. 3
Глиняний фрагмент  
колони з печерних церков  
КиєвоПечерської лаври.  
Київ. XVII століття [4, с. VII]

найвірогідніше, відбувалося під впливом передвівтарних ікон (антепендіумів). 
Останні дослідження показали, що складна композиція цих ікон представляла 
ієрархічно систематизований образ всієї Церкви, який згодом було відтворено  
в іконостасі [3, с. 356-401]. Таким чином, виконуючи ту ж функцію, що й мармурова 
вівтарна огорожа – відділяти простір вівтаря від наоса, іконостас при цьому 
формувався як значно збільшений у розмірах антепендіум. Візантійські антепендіуми 
виготовляли з різних матеріалів. Найбільш поширеними були тканинні, вишиті 
золотом і перлами, однак найбільш багаті храми володіли золотими або срібними 
передвівтарними іконами, прикрашеними емалями й дорогоцінними каменями 
(мал. 4) [3, с. 368]. Можливо, прославлені приклади золотих антепендіумів бралися 
за зразок не тільки для розробки іконографічної програми іконостасів, але також 
зіграли свою роль у становленні традиції їх золочення, хоча існували й інші джерела 
для розвитку цієї практики, зокрема оковування золотом або сріблом ікон, кіотів  
і вівтарних огорож [6].

Примітно, що оздоблення ранніх іконостасів золотом, із застосуванням 
оковування карбованими пластинами, повинно було надавати їм вигляду металевої 
конструкції, фактично – переконувати, що вони виконані із золота. Ця тенденція 
збереглася й пізніше, коли в період Ренесансу в іконостасі з’явився об’ємний 
різьблений декор, який уже не оковували, а золотили по левкасу. Переконливим 
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свідченням, що саме так у східнохристиянському світі продовжують осмислювати 
функцію золочення іконостаса, є зауваження архідиякона Антіохійської православної 
церкви Павла Алеппського. Подорожуючи в середині XVII століття через Україну 
в Московське царство, він у своєму щоденнику зазначив, що іконостаси в землі 
козаків вражають майстерністю різьбленого оздоблення, а дерев’яні царські 
врата, хоч і позолочені по левкасу, але виглядають «златокованими» [5, с. 55]. 
Не дивлячись на досягнуту якість обробки іконостаса, у ньому за першої нагоди 
прагнули замінити дерев’яні елементи на золоті або срібні з золоченням. В Україні 
така практика добре відома за пам’ятками XVIII–XIX століть, коли дерев’яні царські 
врата часто замінювали виконаними з дорогоцінних металів. Одним із найбільш 
відомих прикладів є срібні врата з іконостаса Борисоглібського собору в Чернігові, 
виконані на кошти гетьмана Івана Мазепи.

Отже, дерев’яний іконостас, що виник як недорога, але ефектна підміна золотої 
або мармурової вівтарної огорожі, еволюціонував століттями, ускладнюючись 
у своїй архітектоніці й декорації. В Україні пік розвитку іконостаса досяг в епоху 
бароко, коли він перетворився в монументальну конструкцію, яка перекривала всю 
ширину вівтарної частини храму, а висотою сягала підкупольного простору. Багата 
орнаментація всіх поверхонь і конструктивних елементів іконостаса об’ємним 
ажурним золоченим різьбленням надавала йому вигляд златотканої завіси перед 
вівтарем. І хоча пізніше почався період спаду: конструкції знизилися, а кількість  
різьблення скоротилася, не скрізь вона залишилася об’ємною, однак ще й  
у середині ХІХ століття іконостас міг бути складною й високою конструкцією  
зі значною кількістю різьбленого декору.

Створений у цей час іконостас у Волокитиному, так само, як і згаданий 
глиняний фрагмент із Києво-Печерської лаври, – це спроба в усьому повторити 
характерний образ іконостаса, подібний до тих, які в той період виготовляли з 
дерева. У ньому з дивовижною майстерністю і до найдрібніших деталей відтворено 
прийоми різьблення й мотиви орнаментики дерев’яних іконостасів, аналогічно 
пофарбовано й позолочено елементи конструкції. Іншими словами, іконостас 
Покровської церкви у Волокитиному – чудова імітація дерев’яного іконостаса.

Очевидно, що створення такого іконостаса набагато дорожча й трудомістка 
справа, ніж було б створення того ж іконостаса з традиційного матеріалу – дерева. 
Тобто тут ми бачимо зворотний процес. Якщо дерев’яні іконостаси виникли як 
альтернатива коштовному золотому антепендіуму й у подальшому розвинулися 
в монументальну конструкцію завдяки якостям і доступності матеріалу (хоча й мали 
справляти враження виготовлених із золота), то порцеляновий іконостас виник як 
прагнення в усьому повторити дерев’яний іконостас. Очевидно, що порцеляновий 
іконостас, який вимагає для свого створення не тільки виготовлення відливних 
форм, але й спеціального обладнання для випалювання, перетворився в спробу 
більш складним способом створити те, що в інших випадках створюється простіше 
і з меншими витратами. Таким чином, перед нами певний курйоз, дивацтво 
замовника, що свідомо пішов на додаткові складнощі й витрати через бажання 
вразити уяву глядача. Однак, незважаючи на досконалість виконання, шлях 
виявився тупиковим. Імітація тут не тільки повністю досягла своєї мети: найточніше 
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повторення композиції, форм і кольору переконує нас, що іконостас дерев’яний,  
і тільки практичний огляд доводить його виготовлення з порцелянової маси. Вона 
йде далі, анулюючи сенс у такому творі. Іконостас у Волокитиному, хоча і є в повному 
розумінні слова твором мистецтва, не сприймається таким, оскільки втрачає головну 
відмінну рису мистецького твору – самобутність. Дерев’яні іконостаси як мистецьке 
явище – це, передовсім, архітектоніка й декор, продиктовані властивостями 
матеріалу, тоді як властивості порцелянової маси не були враховані під час 
створення з неї іконостасів. Саме тому концепція художнього образу порцелянового 
іконостаса не розвинулася, хоча приклади виконання іконостасів з цього матеріалу 
з’являються й нині.

1. Вечерський В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України / В. Вечерський. – 
К. : Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури й містобудування, 
2002. – 529 с. : іл.

2. Лазарев В. Н. Три фрагмента расписных эпистилиев и византийский темплон / 
В. Н. Лазарев // Византийский временник. – 1967. – № 52. – С. 162-196.

3. Лидов А. М. Иконы. Мир святых образов в Византии и на Руси / А. М. Лидов. – 
М. : Феория, 2014. – 405 с. 

4. Петров Н. И. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея 
при Киевской духовной академии / Н. И. Петров. – К. : Фото-лито-типография 
«С. В. Кульженко», 1915. – Вып. 4-5. – 160 с. 

5. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII 
века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским / П. Алеппский ; 
[пер. c арабского Г. А. Муркоса] // Чтения в Императорском обществе истории 
и древностей российских при Московском университете. – М. : издание 
императорского общества истории Древней России, 1897. – Вып. 2 : От Днестра 
до земли Казаков. – Кн. IV. – 202 с.

6. Стерлигова И. А. Драгоценное убранство алтарей древнерусских храмов XI–XIII 
веков (по данным письменных источников) / И. А. Стерлигова // Иконостас. – 
М. : Прогресс-Традиция, 2000. – С. 360-377.

7. https: //commons.wikimedia.org/wiki/File:ItVenice1342-4741-San-Marko-Pala-d%270 Oro-
Hir.jpg

Світлана Оляніна
ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ІКОНОСТАС: ІМІТАЦІЯ ЯК МИСТЕЦТВО

© Svitlana Olianina (Kyiv, Ukraine), 2019

PORCELAIN ICONOSTASIS: IMITATION AS ART  
(ON THE EXAMPLE OF AN ICONOSTASIS FROM THE CHURCH OF VOLOKYTYNE)

The concept of artistic image of porcelain iconostasis as an artistic phenomenon has been analyzed. 
The factors of the crisis of this phenomenon of art culture have been determined
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Розглянуто вплив східних мотивів на український орнамент XVI–XVII століть. Показано 
передумови проникнення елементів Сходу в Європу, у тому числі й в Україну. Наведено 
приклади найбільш поширених східних елементів в українській орнаментиці

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: український орнамент, мусульманський Схід, образотворче мистецтво

У
країнське народне образотворче мистецтво має низку історико-
культурних нашарувань і запозичень. Розвиток українського мистецтва 
кінця XVII – ХVІІІ століття в умовах складної взаємодії західної й східної 

культурних традицій сприяв насиченню стилістики українського бароко східними 
елементами.

Східні мотиви особливо поширилися в XVII столітті на території України завдяки 
військовим, дипломатичним, а також торговим контактам із мусульманськими 
країнами, зокрема Туреччиною. Наприкінці ХVІ – ХVІІ століття український орнамент 
відображав широкий спектр різнорідних художніх традицій. Серед них зустрічаються 
й східні, для яких характерні мотиви гвоздики, тюльпана, лотоса, граната, які 
з’явилися в оздобленні під впливом орнаментального мистецтва країн ісламу.  

Розглянувши історичні аспекти проникнення елементів культури Сходу  
в Європу, можна виявити передумови східних впливів у європейській орнаментиці, 
у тому числі й українській: це різнопланові контакти з країнами Сходу й поширення 
моди на предмети розкоші східного виробництва.

Використовуючи поняття східні впливи, йдеться про культурні й мистецькі 
впливи не всього ареалу величезного материка Азії, який і сприймається 
європейською культурою як Схід, а тих країн, що географічно й культурно перебували 
й донині перебувають у царині впливу ісламу, тобто країн Сходу мусульманського. 
Насамперед, це території Османської Туреччини, Сефевидського Ірану, частково 
Індії Великих Моголів. Крім впливів мусульманського Сходу, можна згадати й 
орнаментальні схеми, теми й мотиви, які за походженням відносяться до мистецтва 
християнського Сходу (Візантії) та країн давнього, домусульманського Сходу, і які, 
видозмінюючись із плином часу, також знайшли своє відображення в українській 
орнаментиці. 

Кінець ХVI – XVII століття були періодом пожвавлених контактів між Україною 
та ісламським Сходом, що стало одним з істотних факторів загальної картини життя 
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тогочасного суспільства та одним із найбільш суттєвих чинників реалізації східних 
впливів в українській художній культурі.

Передумови східних впливів на українську художню культуру кінця XVI – XVII 
століття знаходимо ще раніше в мистецтві Київської Руси. Це зумовлено близькістю 
до ісламських територій у XVI–XVII століттях, військові конфлікти з турками й 
татарами, численні торговельні й дипломатичні контакти між Україною й країнами 
мусульманського Сходу, економічний розвиток західноукраїнських земель, зокрема, 
Львова, торговельна й реміснича діяльність вірмен, вплив ідеології сарматизму, 
мода на предмети розкоші східного виробництва [2]. Популярність східних виробів  
і зростаючий попит на предмети розкоші східного походження впродовж XVII 
століття викликали численні наслідування в українському художньому ремеслі.

Упродовж XVI–XVII століть наближеність українських земель до регіонів, 
підпорядкованих Османській Туреччині, суттєво вплинула на спосіб життя 
тогочасного українського населення. Численні контакти з ісламським світом, 
зокрема військові конфлікти, татарські набіги, польсько-турецькі війни, козацькі 
походи, протекторат Туреччини над Кримським ханством, сусідньою Молдавією, 
турецькі володіння в Україні (Поділля, 1672–1699), – серед чинників, що зумовили 
проникнення елементів культури Сходу в українське суспільство. Інтенсивний 
розвиток торговельних взаємин з країнами ісламу, розташування Львова на вигідних 
торговельних шляхах, що пов'язували Захід і Схід, монополія міста на торгівлю зі 
Сходом, активна діяльність вірменських, грецьких, турецьких, татарських, іранських 
купців спричинили масштабні надходження виробів східного художнього ремесла 
на українські терени. Передовсім, ввозилися предмети розкоші з Туреччини й Ірану, 
отже, саме турецькі й іранські орнаменти були взірцем для наслідування місцевими 
майстрами. 

В українському орнаменті можна віднайти різні мистецькі впливи як 
східного, так і західного характеру, але в основі орнаментальних візерунків лежить, 
насамперед, національна традиція. Візерунки, привнесені в результаті східних 
чи західних впливів, ніколи не переймалися механічно. Національна культура  
не поглинала чужоземні впливи, а фільтрувала явище, обираючи лише близьке їй 
за суттю. З орнаментальних елементів східного походження отримали поширення 
рослинні схеми й мотиви. Гереги й епіграфічні орнаменти, надзвичайно популярні 
в мистецтві мусульманського Сходу, в українському декорі не використовувалися. 
Рослинна орнаментика характерна для народного мистецтва, і тому елементи 
рослинного орнаменту східного походження сприймалися легко, а геометричні 
побудови підвищеної складності й епіграфічні орнаменти не були використані. 

Наслідками популярності творів декоративно-ужиткового мистецтва Ірану 
й Туреччини на території  України були захоплення культурою Сходу й модою  
на культуру ісламу загалом у Східній Європі. 

Популярність східних виробів і зростаючий попит на предмети розкоші 
східного походження впродовж XVII століття викликали численні наслідування  
в українському художньому ремеслі. Реміснича діяльність вірмен, що виконували 
вироби за східними зразками, також є фактором, який сприяв запозиченню 
елементів східної орнаментики. 
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Впливи мистецтва мусульманського Сходу помітно позначилися 
в українському декоративно-ужитковому мистецтві, зокрема в ткацтві, килимарстві, 
костюмі, золотарстві, й насамперед виявилися в орнаменті. Джерелом інспірацій  
в орнаментиці було декоративне оформлення виробів, імпортованих з країн ісламу, 
військових трофеїв, творів, виконаних місцевими майстрами за східними зразками. 
Тканини як найважливіша категорія ввозу східних товарів були основним носієм схем 
і мотивів східної орнаментики й зразком для наслідування місцевими майстрами. 
Елементи орнаменту країн Сходу поширювалися і в образотворчому мистецтві, 
і в мистецтві, пов’язаному з потребами релігійного культу.

Можна зафіксувати синхронні аналогії та ранішні за часом першовзори схем 
і мотивів орнаментики в мистецтві країн мусульманського Сходу. В орнаментиці, 
східними за походженням, є схеми на основі рослинної ромбоподібної сітки й 
сітки з геометричних фігур (загострених овалів) з рослинними мотивами всередині 
(банд-е румі), мотиви тюльпана, гвоздики, лотоса, квітки й плода граната; останній 
отримав надзвичайно багате художнє опрацювання й значну кількість варіантів 
зображення. У поєднанні рослинних форм у візерунок тла характерним прийомом 
було чергування плода й квітки, здебільшого використовувалися гранат і тюльпан [6] 

Мотиви, навіяні орнаментикою мусульманського Сходу, виявили тенденцію до 
змін і ускладнення; більше трансформовані мотиви можна побачити в орнаментах, 
які відносяться до другої половини XVIІ століття. 

Для більшості мотивів знаходяться відповідники в орнаментиці країн ісламу, 
проте не всі ці мотиви інспіровані мистецтвом саме мусульманського Сходу XVI–
XVIІ століть (Туреччини й Ірану). Частина таких декоративних форм потрапила 
в українську орнаментику ще в часи Київської Руси і за походженням належить 
давньосхідному, сасанідському чи середньоазійському мистецтву (серцеподібний 
мотив із пальметою, крин-трилисник). 

А. Міллер зробив важливе спостереження про запозичення давньої східної 
орнаментики в українській вишивці XVII століття: «...украинские узоры указывают 
на напластования, заимствования... Основным мотивом почти всегда является 
сложный цветок с бутонами и зубчатыми листьями, все в условной трактовке» 
[4]. Автор пов’язав таку традицію з давнім мистецтвом Ірану, Індії, Малої та 
Середньої Азії й наголосив, що цей мотив трапляється на бухарських, вірменських, 
малоазійських і кримськотатарських вишивках, в останніх – у формі, наближеній 
до «малорусской», що підтверджують рушники XIX століття, визначені як східні,  
із фондів музею.

Не можна стверджувати про запозичення українським мистецтвом елементів 
орнаментики мистецтва Сходу лише за наявністю спільних ознак у побудові 
візерунків і виборі орнаментальних мотивів, але до такого твердження схиляють 
два фактори: по-перше, це потужні впливи культури країн мусульманського Сходу 
періоду кінця XVI – XVII століття в українському суспільстві, що охоплювали різні 
сфери тогочасного життя: побут, ідеологію, торговельні відносини, військову справу, 
моду, мистецтво; по-друге, це чисельні аналогії в орнаментах тла ікон і творів 
мистецтва Сходу. Маємо справу не з поодинокими збігами в трактуванні окремих 
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декоративних мотивів, а зі спільністю багатьох параметрів побудови (орнаментальні 
схеми), репертуару (мотиви), декоративної обробки (трактування мотивів, їх 
видозмінені варіанти й трансформація, що також у багатьох випадках збігаються), 
естетичних якостей.

Характеристика орнаменту в мистецтві мусульманських країн Близького 
й Середнього Сходу дозволила визначити орнаментальні схеми й мотиви, що 
внаслідок східних впливів поширилися в орнаменті європейських країн, України 
зокрема.

Порівняльний аналіз орнаментів мусульманського Сходу та орнаментів 
в українському декорі виявив спільні ознаки й численні аналогії серед 
орнаментальних схем і мотивів. Основні схеми організації орнаменту: схема 
рослинної ромбоподібної сітки, схема сітки із загострених овалів (банд-е румі) 
й домінуючі мотиви іконних орнаментів (цвіт і плід граната, тюльпан, гвоздика, 
лотос, крин, акант, виноград, серцеподібний паросток із пальметою, листкові 
мотиви). Схеми на основі рослинної ромбоподібної сітки й сітки банд-е румі, мотиви 
гвоздики, тюльпана, граната, лотоса виділяємо як східні за походженням.

Український орнамент органічно сприйняв мистецькі впливи мусульманського 
Сходу; на основі національної традиції та в синтезі із західноєвропейськими 
впливами витворився своєрідний комплекс візерунків у творах українського 
мистецтва кінця XVI – XVIІ століття.
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ORIENTAL MOTIFS IN UKRAINIAN ORNAMENTATION

The influence of oriental motifs on the Ukrainian ornaments in the XVI-XVII centuries has been 
considered. The prerequisites for the penetration of the elements of the East into Europe, including 
Ukraine, are shown. Examples of the most common oriental elements in Ukrainian ornamentation are 
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В основу статті покладено листування між всесвітньо відомою гончаркою, народним 
філософом Олександрою Селюченко та вченим-філософом Леонідом Сморжем. Простежено 
вплив їхніх взаємин на життєві і творчі шляхи

[Одержано 19 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, епістолярна спадщина, меморіальна дошка, 
монументальне погруддя, Олександра Селюченко, Леонід Сморж

В
ідзначення 90-х роковин від дня народження філософа й керамолога, 
доктора філософських наук, професора Леоніда Сморжа спонукає 
докладніше ознайомитися з різносторонніми аспектами діяльності цієї 

непересічної особистості. Неабияке місце в багатолітній подвижницькій діяльності 
науковця займають його зусилля з підтримки розвитку української культури. Однією 
з граней цієї діяльності були взаємини Леоніда Сморжа з мистецьким світом,  
а саме з його представниками, зокрема народними майстрами. Зі спогадів науковця: 
«Предметом же спеціальної уваги гончарювання й гончарі стали вже після 
закінчення університету. Почалося це з випадкового відвідування виробництва, 
невимушених розмов зі знайомими й незнайомими працівниками: гончарями, 
малювальницями тощо. Поступово я пройнявся їхніми інтересами, проблемами, 
думами й настроями» [9, с. 402].

Чи не першим у цьому сенсі на думку спадає ім’я опішненської майстрині 
глиняної іграшки Олександри Селюченко. Двоє українських велетів: філософ-
науковець Леонід Сморж і народний філософ Олександра Селюченко. Тільки їхнє 
знайомство відбулося значно раніше, аніж з’явилося захоплення Леоніда Сморжа 
гончарством. У своєму щоденнику Олександра Селюченко писала: «Пам’ятаю, 
приїхав зразу ж після війни моряк, молодий, красивий. Ну, і я була не стара. Гула 
опішнянська молодь про нього, особливо дівчата. Пішла поголоска між дівчатами: 
ой який гарний моряк! Була я великий трус, таким і прожила все життя. Моя 
ж подруга, роками така ж, як і я, навпаки, була енергійна і бідова, кого хочеш 
зачепить і що захоче скаже. Згадую, була осінь, але ще було тепло. Цвіли квіти 
і була місячна ніч. Ідемо ми з нею, вона несе в руках квіти, всередину вмістила 
кропиву. Моряк теж ішов додому, в Млини. Порівнявся він з нами, пішли разом. 
Подруга моя дала йому понюхати квіти, а сама втекла, і ми залишились вдвох. 
Стояв у ті часи по центральній вулиці, неподалік від нашої, великий будинок  
з крильцем на вулицю. Ми сіли там і довго розмовляли толково. Потім він 
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провів мене у вулицю, куди мені треба було іти додому. А подруга слідкувала за 
нами. Зрозуміли ми, що він розумний, гарний хлопець, і красивий звичайно. Такий, 
змальований в моїй уяві образ, залишився і тепер. А він, мабуть, і не запам’ятав 
ту зустріч. Заново ми з ним познайомилися вже в кінці шестидесятих, коли він 
вже був вченим» [7, с. 52].

Леонід Сморж дійсно не пригадував тієї першої зустрічі, та увагу постаті 
Олександри Селюченко приділяв наступні 40 років: «Наше короткочасне знайомство 
відновилося вже на початку шістдесятих років, коли я став серйозно цікавитися 
опішненським гончарством і гончарями, а Олександра Селюченко була вже широко 
відомого серед мистців кераміки. Відтоді і до самої її смерті я підтримував 
зв’язок з нею, листувався, приятелював, пізнавав її як людину, майстра кераміки, 
творчу особистість, її життєвий шлях, долю і характер, інтереси, смаки. Тож 
мені є що розповісти про неї як людину, жінку-художницю, її долю, характер, 
творчість» [9, с. 541]. І розповів у численних статтях («Олександра Селюченко як 
творча індивідуальність», «Олександра Селюченко: доля і характер», «Покликана 
творити красу», «Олександра Селюченко як носій архетипу і міфотворець» тощо) 
і фундаментальній науковій праці про народного мистця «Гончарівна (одержима 
керамікою)». «Не написати цю книгу було б для мене не тільки актом знехтування 

Мал. 1
Гончарка, заслужений майстер народної творчості України Олександра Селюченко зі своїми творами.  

Початок 1970х. Місце зйомки та автор фото невідомі.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства
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мого обов’язку перед світлою пам’яттю Олександри Федорівни Селюченко, але 
й перед усіма опішненськими гончарями, з якими в мене склалася давня дружба й 
тривалі творчі зв’язки; перед усіма тими, хто її знав і поважав, хто допомагав 
мені збирати й відновлювати живі риси славної гончарівни, події, які вже 
починають покриватися павутиною часу; нарешті, перед читачами, які повинні 
знати правду про визначну постать української культури» [7, с. 18]. Довготривале 
спілкування не тільки з Олександрою Селюченко, а й з іншими опішненськими 
гончарями дозволило Леоніду Сморжу глибоко пізнати психологію народного 
майстра, що особливо яскраво виявилося в цій монографії. Автор у своїй вступній 

Мал. 2
Леонід Сморж  

у своїй квартирі  
з власним  

гончарним виробом.  
Київ. 1988.  

Фото Ярослава Дацюка.  
Національний  

музей-заповідник 
українського гончарства  

в Опішному,  
Меморіальний  

музей-садиба філософа  
й колекціонера 

опішненської кераміки  
Леоніда Сморж

статті зазначив, що намагався бути максимально правдивим і щирим в осмисленні 
наявних матеріалів – епістолярної спадщини художниці (листи, щоденники), 
фотографій, що зберігаються як у приватних збірках, так і в Національному архіві 
українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному.  Леоніду Сморжу вдалося відтворити свої відчуття від особистого 
спілкування зі славетною мисткинею й прослідкувати за перебігом її життя. Надто 
болісно Олександра Селюченко сприймала долю народного мистецтва. Свідками її 
душевних мук стали листи до друзів, нотатки в щоденниках. Усе це можна знайти 
лише на сторінках монографії Леоніда Сморжа «Гончарівна (одержима керамікою)», 
оскільки більшість з листів зберігаються в приватних архівах її близьких та друзів. 
Надзвичайно цікавими є записи про рідне Опішне, яким Олександра Селюченко 
пам’ятала його ще з дитинства. Кожен спогад опоетизований, виношений під 
серцем, зігрітий душею. Книга проілюстрована рідкісними фото з життя майстрині 
й творів з її гончарної спадщини. Автор зібрав воєдино розпорошені зерна правди 
про світле ім’я Олександри Селюченко, що дозволяє відтворити красу й велич  
її душі, унікальність таланту, глибину й поетичність селюченківської художньої мови. 

На перший погляд годі було знайти таких двох різних людей. Утім, існувало 
й те, що їх об’єднувало. Насамперед, обоє були людьми, що випередили свій час, 
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людьми, які вміли дивитися далі й бачити більше, людьми, що думали про майбутнє 
української культури. Їхня дружба – це спілкування споріднених мистецтвом душ, що 
зігрівалося багаторічним листуванням. Серед епістолярію Олександри Селюченко, 
що зберігається в Національному архіві українського гончарства, чільне місце 
займає її листування з Леонідом Сморжем, світлини, подаровані на пам’ять, вітальні 
листівки до свят зі щемливими підписами: «Шановна Олександра Федорівна! 
Від щирого серця вітаю вас з Новим 1982-им роком! Бажаю Вам, видатному 
художнику, визначній людині, добрій і чуйній жінці великих успіхів, творчої наснаги, 
доброго здоров’я, веселого настрою, вірних друзів і повного щастя!» [1]. 

Загальновідомий факт, що в особистому житті Олександра Селюченко була 
одинокою жінкою, та цей тягар частково компенсувався за рахунок друзів, яких вона 
мала. Саме через листування вона підтримувала зв’язки з людьми, яких вважала 
близькими по духу. Її листи несуть у собі думки, почуття, настрої, які майстриня 
переживала в той чи інший момент свого життя. Усі вони глибокі, щирі, безпосередні, 
іноді гіркі й безнадійні. Безсумнівно, Олександра Селюченко писала те, що лягало на 
серце, і не гадала, що її листи можуть стати літературно-історичними документами. 
Жива народна мова автора зі щирим бажанням загального добра, щирою любов’ю 
до рідного краю й народного мистецтва. Листи виявляють справжню сутність 
майстрині, не приховуючи внутрішніх суперечностей. Вони містять багато деталей 
біографії, характеристики людей з оточення чи просто повсякденного побуту. Вражає 
глибина сприйняття всього: природи, почутої пісні, прочитаних нотаток у газеті, 
побаченого в телепередачі тощо. Кожен із прочитаних листів дає відчуття доторку 
до живих подій і живих людей.

Леонід Сморж 2001 року писав: «Олександра Федорівна, безсумнівно, була 
розумною жінкою з великим потенціалом і досить широким кругозором, і мислила 
вона оригінально, висловлюючи часом думки філософського змісту… Її власні 
думки, яскраві і оригінальні… її мудрість буттєва – і базувалася вона майже цілком 
на інтуїції, а її висловлювання формувалися стихійно. Вона багато роздумувала 
про життя і смерть, про людей і природу, про добро і зло, красу і мистецтво, 
творчість і побут, особливо після чергових ударів долі. Думки її були насамперед 
плодами безсонних ночей і страждань, отже, мислителем і філософом вона була 
мимоволі» [8].

«Шановний Леонід Панасович!
Дякую за вітання, тіки ви мене вітали з таким піднесенням, але я вам 

скажу, що я демагог та і все, так мені колись було сказано. Звичайно я із сорту 
старих людей. Молоді люди думают, що старі – це люди віджиті, які нічого 
нерозуміют, вони своє все віджили. Ні, це все не так, якби дещо прийшло до 
голови в молодості, те, що приходить на старість. Людина, яка вона небула, 
вона повинна мати впереді обрій, до якого вона повинна іти, навіть, може, вона  
і впаде напів дороги. Немає обрію ніякого, одна трясовина, яка затягує все дальше 
і дальше. Була виставка, пробна, в Полтаві. Краще пізно, чім ніколи. Коли я зайшла 
до залу, переді мною появилася та виставка, яку я зразу уявила. Чешися тим 
рогом, яким дістанеш. Коли я побачила, що приїхали заводяни, Пошивайло Г. Н.  
і Саша був. Розплакалася я дуже, це був крик душі. Ніхто нічого незрозумів. Рішили, 
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що я плачу з радості, ну хай буде так. Роза, добра, розумна жінка. Скільки вона 
мені допомогла, щоб я мала роботи. Мене вона трясла, щоб я не опускала руки 
і нерозливала сліз. Люди допомагали. Хлопці Китриш і Нікітченко випалювали. 
Здумала, як ми ходили до комунхозу, ні – РСУ. Була я 12 р депутатом, а на мене 
дивилися, як хтозна що?

Тепер одного разу приходить жінка з комунхозу і говорить, що вам зробити? 
Дивлюся я на неї і думаю, що це якась шутка. Перекрийте хату шіфером. Зробимо 
– говорить вона. Одиноких людей взяли на список і хоч перед смертю надумали 
зробити чудо. Місяців через два приходять і криют шіфером. Добре, що я зібрала  
з ярмарок грошей, що хоч було завіщо перекрити. Трохи є на книжці, ну мене треба 
буде чим і поховати сусідам. Сусідка по хаті моя померла. Коли їй стало погано, 
вона сказала: синів не жалко, а Шуру дуже жалко, що буде вона одинокою зовсім. 
Насилу пережила зиму. Тепер весна, синички співают повесняному. Пробачте, 
Леонід Панасович, за мою демагогію. Небуду вас задержувати» [5].

«Дорогий Леонід Панасович.
Дякую за увагу і пам’ять вашу. Багато ви мені присвоюєте, але це ви 

один. Мабуть, ви малограмотний по відношенню до мене. Гуде вітер, верне 
в полі, гуде, ліс ламає. Шука козак свою долю, а її нема. Зла вона, як та відьма. 
Дивилася вчора по телевізору кіно за вишивальницю з Коломиї. Вона старіша від 
мене. Поважний урівноважений образ. Вона говорить, коли мені тяжко, я сідаю 
вишивати. Подумала, а я плачу і ліплю, буває і так. Ох і крутить хуртовина на 
всі боки. Весна, а зима господарює, нехоче уступати весні. Був семінар від будинку 
творчості в Художньому музеї. Ночувала я у Великодної, вишивальниці. Вишиває 

Мал. 3
Вітальна листівка Леоніда Сморжа до Олександри Селюченко. Київ. 02.03.1982.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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вона на фабриці, хоч і старша від мене. Дай  бог їй сили і здоров’я. Це останні  
люди, які віддали себе без залишку любимій праці. Бойова жінка за словом  
в карман не полізи. Ви її бачили в музеї. Мені одне чудне. Ображают її, але вслід  
і полохаються, бояться її. Там у них є магазин, до якого завозят продукти. Говорят 
їй, ви поменше курей їжте, а складайте тисяч три на похорон, щоб гарно вас 
похоронити. Відповідає вона, я на жилкоп надіюся, він мене незалишить. Наче 
з рукава сипе сніг. Коли прийде край оцим зимнім мукам. Поки  пройдут сутки, 
наче місяць. Відкрита виставка в Художньому музеї: чеканка і графіка. Тему брав 
він старовинну. Більше мене зацікавила графіка, чеканку я не розумію. Біда мені, 
я не можу довго писати і дивитися в очках. Телевізор тоже не можу дивитися. 
Зацікавила мене картина мати з маленьким Котляревським. Іде хлопчина, ручки 
простяг  у світ, іде в нього, а позаду мати з простягнутими руками над ним. 
Мати благословляє і небо теж, пасмом спустилася хмара з неба і така ніжна. 
Одну очки, голову наче будяками всипе» [6]. 

«Вельмишановна Олександра Федорівна!
Щиро вітаю Вас з Новим 1983-ім роком! Бажаю Вам великих успіхів, творчої 

наснаги, міцного здоров’я і повного щастя!
Влітку два рази заходив до Вас і обидва рази не застав Вас дома. А хотілось 

побачитися,  поговорити. Оскільки в Млинах був дуже мало, то більше не заходив. 
Бо в матері роботи дуже багато було, працював, не розгинаючи спини. Але 
що поробиш – треба. Я часто згадую Вас і як розумну чуйну людину, і як добру 
і чутливу жінку, і як талановитого художника з високим поетичним баченням 
світу і багатою фантазією.

Мал. 4
Вітальна листівка Леоніда Сморжа до Олександри Селюченко. Київ. Грудень 1981.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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Думаю, чи закінчили Ви ту серію, що ліпили на тему «Наталка-Полтавка», 
чи ліпите що по Гоголю і, взагалі, на народні теми, чи буде Ваша персональна 
виставка, якої я не діждусь ніяк. Та жаль, що Ви не зможете зібрати багато чого 
з минулих років. Ото була б виставка!

Як Ваше здоров’я і чим зараз занімаєтесь? Будете в Києві – обізвітесь, хоч 
по телефону. Привіт Розалії, якщо Ви з нею бачитесь і дружите. 

З привітом і пошаною /підпис Леоніда Сморжа/» [3]. 
«Здраствуйте, шановна Олександра Федорівна!
Щиро вітаю Вас і поздоровляю з весною
Сподіваюсь, що з моїм листом прийде і тепло!
Я запрацювався і з листом затримався. Але в голові я весь час Вас пам’ятав. 

І дуже хотів би вас морально (духовно) підтримати. Хоча б тим, що я вас 
поважаю і як художника, і як людину. Бо своє слово ви уже сказали і ще скажете, 
а іншим подібне зась. От тільки ваш настрій турбує. Хотілося щоб ви трошки 
оптимістичніше дивилися на світ і більше повірили в себе. Бо б, кожен виходить 
насамперед із себе і опорою є насамперед сам собі. Без людей, друзів важко, та 
де їх знайти безкорисливих, відданих, вірних? Родичі, і ті живут насамперед 
кожен для себе. Лише як горе, тоді можуть обізватися. Мені здається, що Вам 
слід більше творчо працювати. Попробуйте малювати орнаменти на папері. 
У вас вийде гарно. Ще одне. А чому б Вам не взяти зошит потовще і вечорами 
записувати все, що Ви пам’ятаєте про батьків, їх працю, про інших гончарів, 
історію їх життя, творчості таке інше. Навіть якщо для себе. І я б з інтересом  
би почитав. Слід знайти ціль, напрям, тоді життя буде змістовнішим, отже,  
і потрібнішим.

У мене діла йдуть поволі. Закінчую рукопис книжки. Далі ще одна робота 
жде. Тоже цікавого мало. Але треба боротися і працювати. Нікого із спільних 
знайомих не бачу. Думаю день-два в квітні побути в Млинах, то, може, і Вас 
побачу. А ні, то влітку. До літа ще напишемо одне одному листа, адже так?  
До побачення. Дружньо тисну Вашу руку.

З повагою /підпис Леоніда Сморжа/» [2]. 
«Добрий день, ранок чи вечір, Олександра Федорівна!
Одержав від Вас поздоровлення і листа, за що дуже дякую. І те і інше 

прочитав з великим інтересом. Ви завжди пишете неординарно, відчувається 
в стилі листа художня натура і вразлива душа. Для мене дуже цікава Ваша 
розповідь про епізод з нашої з вами далекої юності. Думаю, була вона голодною 
і холодною, але люди були набагато кращими і чистішими. Зараз совість і душі 
людей заплили жиром, не бачуть і не чують нікого і нічого, окрім шерхоту 
грошей і блиску речей. Відносно того епізоду і тодішнього нашого знайомства 
не пам’ятаю, провал якийсь в голові. Але спасибі, що ви не забули і мене, це 
зворушливо, повернуло в далекі і незабутні роки. Дійсно, можна писати книжку, 
та для цього треба мати неабиякий талант. 

Тепер про те, як я випалюю в муфелі. Для точності туди ще треба 
так звану «термопару» для контролю за температурою. Але я роблю це на 
око. Коли випалюється на перше, то до 400 градусів треба переводити дуже 
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повільно (40 хвилин), а то і годину. Бо може потріскатись. У мене, наприклад, 
це найбюлючіша біда. Тому за 400° видержую по годині. А потім вже можна 
скоротити до 40, а після 600° – і до 20-30 хв. Це займає багато часу, але «тихше 
їдеш, далі будеш». Коли на друге випалювання, то можна  переключати як 
завгодно: і швидко, і навіть перескакувати через 100°,.. тут браку не повинно 
бути. Накривається в такому випадку годин за п’ять. Як я визначав, коли 
виключати? Дивлюся в отвір в дверцях, як побіліло, так і годі. Але через чур 
біле, то може бути перепал. За 2-3 рази ви найдете той момент, коли слід 
виключати. Грію, як правило, до останньої цифри, до межі. Глазурі взяти на заводі 
не проблема. По літрі вам будь-хто дасть. Я і то набрав в Київ коричневої. Там  
у вас лише коричнева і зелена та прозора.

Відносно того варварства з пожежою в цехові № 1 я знаю. Будемо 
сподіватись, що все-таки там не все пропаде, а дещо буде зроблено ще краще. 
В музей-заповідник я вірю і в Сашу Пошивайла – директора, також і в міру сил 
допомагаю йому в цьому, і радимось. Але дійсно там був осередок самодіяльності 
і домівка для багатьох, в тому числі і для вас. Я мало там бував, але завжди 
було приємно послухати, поспілкуватись. Я відчував себе на рівних, як серед своїх 
близьких. Жаль лише, що не використав цю можливість в належній мірі. Але це 
спілкування мене збагатило і назавжди залишилось в мені. Думаю, що в формі 
«артільності» і повинні працювати народні майстри. І спілкуватися треба, 
і досвідом ділитись, і змагатись одне з одним, бо без цього немає зростання. 
Змагатись в доброму розумінні цього слова. 

Тепер ще хочу вам побажати всього найкращого і найприємнішого. Дійсно, 
одному, особливо в селі, сумно. Але пробуйте спілкуватись з людьми. З такими 
як Розалія, Саша Пошивайло, старі Пошивайли, яких я дуже шаную і люблю. Більш 
ніж родичів. І більше творіть. В том числі і малюйте. У вас повинна бути колекція 
розписів і малюнків. Ви все пам’ятаєте і все вмієте. З фарбами допоможемо, 
якщо треба буде. 

Спасибі вам за добрі побажання, добрі слова, добрі згадки і взагалі за ваше 
добре відношення не тільки до мене, але і взагалі до людей. Я радий, що серед моїх 
друзів і Ви. Будьте здорові і щасливі» [4].

Олександра Селюченко й Леонід Сморж  були тими історичними персоналіями, 
яким випало з’явитися в потрібний час у потрібному місці. Оригінальне бачення 
світу, властиве їм обом, часто робило їх малозрозумілими й подекуди самотніми в 
тому середовищі, в якому вони жили. Утім, минули роки, і двоє постатей української 
культури ХХ століття – заслуженого майстра народної творчості України, майстра 
народної кераміки Олександри Селюченко й філософа, керамолога, доктора 
філософських наук, професора Леоніда Сморжа – повертають собі належне місце  
в історії рідного краю й пам’яті народу, того народу, для якого вони так багато 
зробили. За ініціативи Національного музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному було створено Меморіальні музеї-садиби всесвітньо відомої гончарки 
Олександри Селюченко та філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда 
Сморжа. Знаковою подією стало відкриття глиняного погруддя опішненської 
гончарки на подвір’ї її будинку. Образ талановитої мисткині втілив у монументальній 
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роботі головний художник музею-заповідника, заслужений працівник культури 
України Юрко Пошивайло. На Стіні Гончарної Слави України в Музеї мистецької 
родини Кричевських було відкрито меморіальну дошку, що увічнила в бронзі творчу 
постать Олександри Селюченко, автором якої став львівський скульптор Володимир 
Цісарик. 

Традиція пошанування видатних постатей українського гончарства, чиї 
долі переплелися з Опішним, – не лише данина історії національної культури, 
це – заповідання для прийдешніх, поклик берегти рідне коріння – основу буття 
Сьогодення й Майбутнього. 
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OLEKSANDRA SELYUCHENKO AND LEONID SMORZH:  
DIALOGUE BETWEEN TWO UKRAINIAN GIANTS

The article is based on correspondence between the world-renowned potteress, folk philosopher 
Oleksandra Seliuchenko and scientist-philosopher Leonid Smorzh. The influence of their relationships 
on life and creative ways has been  traced                [Received October 19, 2017]
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На основі спогадів філософа Леоніда Сморжа, секретних матеріалів колишнього партійного 
архіву Полтавського обкому КП(б)У та архіву УНКВС у Полтавській області відтворено окремі 
сторінки з біографії Гордія Чирки, який був вітчимом науковця

[Одержано 25 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, Гордій Чирка, Леонід Сморж, біографія

У своїй книзі «Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади)» 
Леонід Сморж писав: «Моїм вітчимом судилося стати Гордію 
Івановичу Чирці, 1896 року народження, походженням із села 

Бірки Зіньківського району Полтавської області. На той час спроба більшовиків 
побудувати основи командної економіки в сільському господарстві і перетворити 
поміщицькі маєтки на радгоспи зазнала невдачі. Тоді кинулися об’єднувати селян 
у комуни. Однією з таких була комуна «Червоний плугатар», членом якої був 
Гордій Чирка, більшовик ленінського призову. Фанатично увірувавши в марксизм, 
він навіть молодшому сину дав ім’я Енгельс на честь друга й соратника Карла 
Маркса. Щодо партії він був, можна сказати, безгрішним, брав активну участь 
у всіх партійних заходах, у тому числі в розкуркулюванні, колективізації тощо, 
відсуваючи все, що не входило в партійний обов’язок, на другий, а то й на третій 
план. Але для досягнення значних партійно-адміністративних посад йому не 
вистачало ні здібностей, ні освіти, ні характеру, ні зовнішності. Та це не згасило 
в ньому бажання утвердитися, вийти в люди й мати успіх, у тому числі й у жінок. 
Сімейні ж справи, господарювання й виховання не були його покликанням. Усе 
це йшло здебільшого самопливом, без ініціативи й активних дій вітчима <…>.  
Як людину, його можна зрозуміти: він продукт умов і обставин, долі й характеру. 
Загалом в нього не було зла, у критичний момент він проявив чесність, порядність 
і мужність, гідно вів себе під час арешту поліцаями за німецької окупації й під час 
розстрілу наприкінці зими 1942 року» [3, с. 38-39].
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Мал. 1
Гордій Чирка – вітчим Леоніда Сморжа. 
Перша половина 1930х.  
Місце зйомки та автор фото невідомі.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Меморіальний музей-садиба  
філософа й колекціонера  
опішненської кераміки Леоніда Сморжа

«Запам’яталось, як вітчим після курсів 
трактористів у Полтаві приїхав на колісному 
тракторі в комуну, і, у зв’язку з такою 
визначною подією, зібралося все населення, 
не тільки комунари. Це відбувалося так, як 
зображено в фільмі Олександра Довженка 
«Земля», майже один в один. Такими ж 
враженими й здивованими були дорослі, так 
само за трактором у піднятій ним пилюці 
бігла юрба дітлахів, а серед них і я, три- чи 
чотирирічний. Вітчим, побачивши мене серед 
них, зупинив трактора і посадив мене біля 
себе, на заздрість іншим дітям» [3, с. 43]. 

Зі спогадів Леоніда Сморжа можна 
довідатися лише про окремі займані посади 
й місця роботи його вітчима. Детальнішу 
інформацію вдалося віднайти в документах 
з Державного архіву Полтавської області  
та Сектору архівного забезпечення УСБУ  
в Полтавській області. Насамперед, це справа 
Гордія Чирки «Про праву опортуністичну 
практику при хлібозаготівлі» за 1932 рік. 
На той час він був робітником радгоспу імені 
Тараса Шевченка. У справі, зокрема, містяться 

заява самого Гордія Чирки до Опішнянського райпарткому та Опішнянської районної 
контрольної комісії, а також два витяги з протоколів засідань президії Опішнянської 
районної контрольної комісії в його справах.

Перший раз причиною розгляду президією контрольної комісії питання 
в справі Гордія Чирки була втрата ним партійного квитка в липні 1931 року. Про 
це він відразу ж опублікував об’яву в газеті «Комуніст», в якій зазначалося, що 
загублений квиток вважається недійсним [15]. Заяву в контрольну комісію написав 
лише 06.01.1932 року (мову оригіналу збережено): 

«До Контрольної комісії при Опішнянському РПК
Члена партії Чирка Гордія Івановича

Заява
Мною в липні місяці був втеряній партквиток, виданій Полтавським 

ОПК ч 1162183, на що вже мною була подана заява через радгоспівський парт 
осередок, але на це я немаю ніякої відповіді.

Отже, прикладаючи при цьому квиток № 7920 від 1/VІІІ 31 р. видавництва 
Комуніст на публікацію про загубленій квиток, прохаю К.К. видати мені дублікат. 

6/І 32 р. Прохач: /підпис/» [15]. 
04.04.1932 року президія Опішнянської контрольної комісії розглянула 

питання про втрату партквитка Гордієм Чиркою:
«Витяг з протоколу презідії Опішнянської КК № 4 від 4/ІV 32 року
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СЛУХАЛИ: Справу № 15 – ЧИРКИ Гордія Івановича – член Партіі з 1927 р.  
п/квиток № 1162183, робітник, освіту має нищу, в Червоній армії не служив, мав 
Парткару, сувору догану.

ЗМІСТ СПРАВИ: Тов. Чирка, їдучі до м. Опішні, загубив партбілет, про це він 
опублікував в пресі.

Ухвалили: Прохати Бюро РПК видати Партквиток т. Чирка та зробити 
йому зауваження за халатне відношення до документів» [15]. 

Другий раз причиною розгляду президією контрольної комісії питання 
в справі Гордія Чирки було виключення його з лав партії «по постанові бюро 
Опішнянського РПК». Заява від 12.03.1932 року:

«До Опішнянського райпарткому 
Копія Районні Контрольній Комісії
Робітника радгоспу ім. Шевченко 
Чирка Гордія Івановича

Заява
Я народився в бідняцькій селянській сімї. Почав батракувати із 14 років свого 

життя, а в 1924 р. я вступив членом в комуну «Червоний плугатар» Опішнянського 
району де приймав в роботі активну участь і ввесь час був обираємий в її органи 
керування. В 1927 році я вступив до лав партії ВКП(б). В 1930 році в грудні м-ці по 
постанові РПК мене переведено в радгосп ім. Шевченка, де працюю і по цей час, 
з початку трактористом, а в грудні м-ці 1931 р. як голова робіткому.

За ввесь час мого перебування в партії я приймав участь по виконанню всіх 
політично-господарчих кампаніях і по цій роботі не мав ніяких парт взисканій. 
В 1932 році 21/І по постанові  Бюро Опішнянського РПК мене з лав партії виключено, 
де зазначено: «За бездіяльність в справі виконання пляну хлібозаготівлі, за прояву 
правого опортунізму на практиці та небажання по більшовицькі боротися на 
хлібозаготівельному фронті т. Чирка з партії виключити».

Мушу довести до відому РПК та КК, що я почав працювати по виконанню 
всіх політично господарчих кампаній лише з 5/І 32 року, так як до 5/І був 
командірован спілкою РТР на Всеукраїнський семінар профробітників і був зовсім 
відсутній з району, а до того я працював як бригадир тракторист в полі. З 5/І 32 
року я працював в брігаді по різних участках Бухалівської сельради і 18/І в 11 год. 
вечора по постанові пленуму с/р я був прикріпленній до певного участку Заїки, 
а 21/І по постанові бюро Опішнянського РПК я вже був виключеній з лав партії.

Визнаю, що постанова бюро РПК про моє виключення є цілком вірна, так як 
я з 18/І по 21/І не зумів по більшовицькому, за короткий час добитись перелому 
в бік виконання пляну хлібозаготівлі, не вмів швидко орієнтуватись з місцевими 
умовами що до массової роботи на селі, але це спричинило ще й тому, що 20/І  
я одержав відомості, що в радгоспі є випадки захорування робітників на черевний 
тіф, отже, будучи головою робіткому, я ніс відповідальність за стан в радгоспі 
і це мене примусило відірватись на короткій час для налагодження боротьби 
з эпідемичним захоруваннями. Це якраз було 20/І протів 21/І, тобто залишив 
участок 20/І в 5 год. вечера, зявився на участок з радгоспу в 10 год. ранку 21/І. 
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Отже, виключення мене із лав партії – це значить позбавити мене 
політичного життя боротися за лінію партії, а значить, і взагалі життя. 

Я маю від роду 34 роки. Сімя складається із 5 душ дітей і дружини = 6, крім 
мене. Майна не маю ніякого.

Прохаю бюро РПК та КК зважити все, що тут зазначено, а також 
прийняти моє прохання і в правах члена партії мене возстановити. 

12/ІІІ 32 року /підпис/» [15]. 
Рішення про членство Гордія Чирки в більшовицькій партії було прийняте на 

засіданні Опішнянської районної контрольної комісії 20.09.1932 року.
«Витяг № 3 від 20/ІХ 1932 р. протоколу засідання презідії опішнянськой 

кк-рсі Чирка присутній.
2.СЛУХАЛИ: Справу № 3. Чирка Гордій Іванович, член партії з 1927 р.  

п/к-1162183, робітник, брав участь в боротьбі з Петлюрівськими бандами, освіту 
має нижчу, при чистки партії мав сувору догану.

Зміст справи: В 1932 році постановою Бюро РПК тов. Чирка виключений з 
лав партії за прояву правоопортуністичної практики невміння та не бажання 
організувати актив для виконання пляну хлібозаготівлі.

2. УХВАЛИЛИ: Приймаючи до уваги низкий політичний рівень т.Чирки та що 
він визнав себе винним в неумінні організувати актив на боротьбу за виконання 
пляну хлібозаготівлі, чому і проявив правоопортунистичну практику. А тому в 
лавах партії Чирку залишити, алеж винести йому сувору догану з попередженням 
за правоопортунистичну практику в хлібозаготівлі та пропонувати парт-
осередку підвищити політичний рівень т. Чирки» [15].

Мал. 2
Обкладинка особової справи 

члена ВКП(б) Гордія Чирки. 1932. 
Державний архів  

Полтавської області [15]
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У справі також містяться дві анкети, заповнені Гордієм Чиркою 1932 року. 
Подам окремі пункти з них: «Коли вступив до партії й де /рік і місяць/ – 1927 року 
в червні», «чи служив в червоній армії, яка посада, добровільно чи по мобілізації 
– не служив і не був мобілізован за станом здоров’я», «чи брав участь в боях 
за часи громадянської війни – брав участь короткий час протів петлюрівців 
в час зайняття м. Гадяча», «місце служби під час виникнення справи та сума 
заробітку в м-ць – радгосп ім. Шевченко, пересічна платня в місяць 115 крб.», 
«чи притягався до відповідальности судово-слідчими органами СРСР й яке 
вирішення – судився в 1930 році, але був судом виправдан», «чи притягався до 
відповідальности контрольними комісіями та парторганізаціями й яке було 
вирішення – контрольними комісіями не притягався, а по чистке партії винесено 
сувору догану» [15].

Восени того ж 1932 року Гордій Чирка, як і чимало тодішніх більшовиків, брав 
участь у вилученні так званих «хлібних лишків» у селян, що, зрештою, призвело до 
жахливих втрат серед їх числа. 

Леонід Сморж у своїй книзі «Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади)» 
згадав про роботу вітчима на хлібозаготівлях 1932 року:

«Восени 1932 року наша сім’я перебралася з Липівців, і жили ми неподалік 
від Покрови <…> Сім’я на цей час поповнилася братом Олександром, і дітей стало 
вже шестеро. Шестеро ротів у голодний рік. А вітчим як законослухняний член 
партії більшовиків був вище особистого інтересу і добробуту сім’ї, тижнями не 
з’являючись удома, де голодні і знедолені діти ледве животіли. <…>

Наша сім’я, мати і всі ми, дітвора, включаючи тримісячного Сашу, були 
на межі смерті, а мати докладала відчайдушних зусиль, щоб ми залишилися 
живими. Повна відчаю і страху за дітей, вона пішла в райком партії і, обливаючись 
сльозами, стала говорити, що сім’я вже на межі виживання, а глава сім’ї десь 
на хлібозаготівлях і тижнями не з’являється вдома. Тоді секретар райкому, 
жінка, викликала Гордія Чирку з місця його перебування і при матері висловила 
незадоволення його поведінкою, вилаяла його. Залишившись наодинці з моєю 
матір’ю, вітчим став її лаяти за те, що вона своїми скаргами ганьбить його, 
він робить важливу державну справу і чесно виконує партійне доручення, а не 
байдикує й гуляє. Мати йому на це відповіла, що прийшла в райком тому, що діти 
всі вже від голоду попухли і злягли, що навіть сьогодні, повернувшись додому, 
не знає, чи всіх застане живими. Матері від райкому щось виділили крупами 
і борошном у перемішку з висівками. Цього, звичайно, вистачило ненадовго» 
[3, с. 46-47]. 

Орієнтовно, станом на першу половину 1937 року Гордій Чирка працював 
завклубом в Опішному. Про це свідчать рядки з книги Леоніда Сморжа:

«Усе, що було в нашій бібліотеці, включаючи твори Леніна і Сталіна, я 
перечитав, майже не вникнувши в їх зміст. За культурою тоді з боку влади 
існував суворий контроль, щоб у бібліотеки не потрапила будь-яка «крамола», 
час від часу приходили в них списки, за якими сумнівна література вилучалася 
і знищувалася. Оскільки мій вітчим працював у Опішному завклубом, то такі 
списки приходили і до нього. Одного разу він приніс приречену на знищення книгу 
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Зінаїди Тулуб «Людолови» і почав дома її читати вечорами при каганці-лампі аж 
до півночі. Примостившись біля нього, я через його плече теж став читати. 
Спочатку вітчим відганяв мене, а потім зробив вигляд, що не помічає мене. 
Дочитували ми «Людолови» разом, хоча і без обговорення і коментарів <...>.

Авторка ж «Людоловів» Зінаїда Тулуб, киянка, з інтелігентської родини, 
звинувачена в підривній роботі проти радянської влади, заарештована 4 липня 
1937 року, була звільнена тільки 23 червня 1956 року. <…> В Опішному, в клубі, 
де працював завідуючим вітчим, проводилися партійні збори – «чистки»,  
де вирішувалася доля партійців» [3, с. 60]. 

З віднайдених документів другої половини 1930-х років відомо, що Гордій 
Чирка, як людина партійна, досить часто змінював місця своєї роботи, тобто йшов 
працювати туди, куди наказувала партія.

У вересні 1937 року Гордій Чирка працював у Опішнянському райвідділі НКВС. 
Про це, зокрема, можна довідатися з архівно-кримінальної справи уродженця 
Малих Будищ Опанаса Корнійовича Лисенка – теслі промартілі «Художній керамік».

19-20 вересня Гордій Чирка проводив допити трьох свідків у цій справі, 
мешканців Малих Будищ: Костя Яковича Ващенка, Василя Пилиповича Ширая, Івана 
Пилиповича Остроушка.

Анкету протоколів допитів і протоколи заповнено українською мовою. В інших 
архівно-кримінальних справах у протоколах іноді не зазначено, хто проводив допити 
або ж написано лише прізвище. Він же вказав і свою посаду, і прізвище, й ініціали: 
«Я, співробітник Опішнянського р/в НКВС Чирка Г. І.». Його підпис подібний до 
підписів на віднайдених в архівах документах. 

Так, у протоколі допиту Гордієм Чиркою свідка Костянтина Ващенка від 
20.09.1937 року зазначено: «Скажіть, Ващенко Кость Якович, чи знаєте Ви 
гр. Лисенка Опанаса Корнійовича?

Я знаю Лисенка Опанаса Корнійовича як односельчанина з малолітства, 
тобто з 1911 року.

Скажіть, Ващенко К. Я., які у Вас відношення були із гр. Лисенком Опанасом 
Корнійовичем?

Відношення у нас із гр. Лисенком Опанасом Корнійовичем були нормальними, 
ніколи не лаялись і не сердилися.

Скажіть, гр. Ващенко Кость Якович, слідству, що Ви знаєте про соціальне 
і політичне минуле Лисенка Опанаса Яковича?

Я знаю Лисенка Опанаса Корнійовича до революції як кулака, мав землі 
45 десятин землі, кулацьке господарство: хату, клуню, комори і сараї. Мав 
худобу: волів 2 парі, коней 4 шт., коров 3 шт., молодняка рогатої худоби  
і свиней до 20 шт. Млин-вітряк. Після революції господарство осталось те 
ж саме, крім землі, яка осталась в його користуванні 16 десятин. Лисенко 
Опанас Корнійович в час окупації німецькими військами України був активним 
учасником в знущанні селян бідняків і радянських активістів і організації хліборобів 
власників. В час перебування контрреволюційної денікінської армії на Україні був 
учасником білих армій і участвовав в убійстве 3-х красно армійців із села Батьки 
Опішнянського р-ну.
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Скажіть, свідок Ващенко Костянтин Якович, що Ви знаєте про 
контрреволюційну діяльність гр. Лисенка Опанаса Корнійовича?

Я знаю, що Лисенко Опанас Корнійович агітував протів колективізації, 
казав, що «в колгосп не треба іти, колгосп є закабалення бідняків і середняків,  
і що через колективізацію радянське правительство грабує населення». Лисенко 
Опанас Корнійович сміявся, знущався і погрожував колгоспникам, говорив, що «хай 
організовують колгосп і відбирають землю, а коли повернеться наша влада, то  
в моєму лісі хватить лубків і гілля, щоб повішати вас». Лисенко Опанас Корнійович 
був вороже настроєний протів існуючого радянського ладу, зривав міроприємства 
радянської влади злостно, не виконував державних зобов’язань, за що було 
господарство продане, позбавлявся виборчих прав і був сужден за агітацію протів 
міропріємств радвлади на 2 ½ роки з конфіскацією всього майна» [1, арк. 3]. 

Про подальші місця роботи Гордія Чирки можна довідатися з особових 
справ про прийом кандидатами чи членами ВКП(б) мешканців населених пунктів 
тогочасного Опішнянського району.

У таких справах міститься анкета того, хто вступає, в якій зазначено прізвище, 
ім’я, по батькові осіб, що дають рекомендацію, а також коротку інформацію про 
рекомендуючого: з якого року член партії, номер партквитка, посада й місце роботи, 
з якого часу той, хто рекомендує, знає того, хто вступає. Є також у справах і власноруч 
написані рекомендації, зокрема й рукою Гордія Чирки.

Станом на 28.02.1938 року, травень 1938 (?) року, 02.03.1939 року Гордія 
Чирку в анкетах зазначено як голову колгоспу. Причому в останньому випадку 
зазначено й назву колгоспу – імені Комінтерну. Він давав рекомендації Андрію 
Логвиненку (двічі), Максиму Коваленку й Сергію Булаві. 

«Рекомендація
Я, Чирка Гордій Іванович, член ВКП(б) з 1927 року, партквиток № 0797677, 

знаю тов. Логвиненка Андрія Василовича з 1934 року як колгоспника колгоспу 
«Жовтень» М-Млинянської сільради Опішнянського району, який сумлінно працює 
в колгоспі і як член ЛКСМУ з роботою справляється, і виконує доручення 
комсомольської організації, дисциплінірований, ідеологично витриманій, чому  
й рекомендую тов. Логвиненка Андрія Василовича до кандидатів ВКП(б).

28/ІІ 1938 р. /підпис/. 
Власноручну підпис члена партії тов. Чирка Г. І. Опішнянський РК КПбУ 

свідче:
Секретар РПК /підпис/ /Котлік/
3/ІІІ 38 року» [11, арк. 10].

«Рекомендація
Я, Чирка Гордій Іванович член ВКП(б) з 1927 року, партквиток № 0797677, 

знаю тов. Коваленка Максима Івановича із 1935 року, по роботі в колгоспі 
«Комунар» Опішнянського району як голову цього колгоспу, який з роботою цілком 
справлявся і справляється. Як кандидат у члени ВКП(б) ідеологично витриманий, 
політично грамотний, з дорученною роботою справлявся і виконував добросовісно, 
рекомендую т. Коваленка Максима Івановича в члени ВКП(б).

/підпис/. 
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Мал. 3
Рекомендація Гордія Чирки  
на вступ у члени ВКП(б) Сергію Булаві.  
Опішне, Полтавщина. 1939.  
 Державний архів Полтавської області  
[4, арк. 6]

Мал. 4
Рекомендація Гордія Чирки  
на вступ у члени ВКП(б) Олексію Колодіну.  
Опішне, Полтавщина. 1939.  
Державний архів Полтавської області  
[7, арк. 5]
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Власноручний підпис члена ВКП(б) т. Чирки Гордія Івановича Опішнянський 
РК КП(б)У свідчить

23/V-38 р. Секретар РПК /підпис/» [6, арк.6].
«Рекомендація

Я член ВКП(б) з 1927 року, партквиток № 0797677, Чирка Гордій Іванович, 
знаю товариша Булаву Сергія Даниловича з 1934 року як активного колгоспника 
колгоспу «Жовтень» Місько-Млинянської сільради.

Тов. Булава С. Д. активний громадський працівник, ідеологично витриманій, 
політично грамотний, з дорученною йому роботою справлявся, тому й 
рекомендую тов. Булаву Сергія Даниловича в члени ВКП(б).

2/ІІІ 39 р. /підпис/.
Власноручну підпись члена ВКП(б) тов. Чирка Опішнянський РК КП(б)У 

свідчить:
Секретар РПК /підпис/ /Котлік/» [4, арк. 6].

«Рекомендація
Я, Чирка Гордій Іванович, член ВКП(б) з 1927 року партквиток № 0797677, 

знаю товариша Логвиненка Андрія Василовича з 1934 року як активного 
колгоспника, ідеологично витриманого. Логвиненко А. В., як кандидат в члени 
ВКП(б), дисциплінований, завжди виконував партдоручення, які йому доручались 
Чому й рекомендую Логвиненка Андрія Василовича в члени ВКП(б).

7/ VІ 39 р. /підпис/.
Власноручну підпись члена ВКП(б) тов. Чирки Опішнянський РПК свідчить:
Секретар РПК /підпис/ /Котлік/» [10, арк. 5].
На 20.09.1939 року Гордій Чирка в анкеті згаданий як працівник Опішнянського 

РВК (посаду не зазначено). Він давав рекомендацію Олексію Колодіну. Відтоді, 
працюючи в Опішнянському райвиконкомі, він уже писав російською мовою.

«Рекомендация
Я, Чирка Гордей Иванович, член ВКП(б) с 1927, года парт билет № 0797677. 

Знаю товарища Колодина Алексея Андреевича с 1933 года как активного 
комсомольца идеологически выдержанного, политически грамотного, всегда 
принимавшего активное действие в общественных работах, а потому 
рекомендую товарища Колодина А. А. в члены ВКП(б).

20/ІХ 39 г. /підпис/.
Підпис члена ВКП(б) тов. Чирки Г. І. Опішнянський РК КП(б)У стверджує:
Секретар РК КП(б)У /підпис/ /Котлік/
4/Х-1939 р» [7, арк. 5].
На 27.10.1939 року та 12.01.1940 року Гордія Чирку в анкетах згадано як 

завідувача секретної частини Опішнянського РВК. Він давав рекомендації Івану 
Лисенку й Василю Рубану.

«Рекомендация
Я, Чирка Гордей Иванович, член ВКП(б) с 1927 года, партбилет № 797677, 

знаю Лысенка Ивана Егоровича с 1934 года как честного и активного колхозника, 
а с 1936 года как председателя колхоза им. Заливчого М-Млинянського сельсовета 
Опошнянского района, который со всеми обязанностями политических  
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Мал. 5
Сторінка з анкети Івана Лисенка,  
який вступав кандидатом у члени ВКП(б).  
Опішне, Полтавщина. 1939.  
Державний архів Полтавської області  
[9, арк. 5]

Мал. 6
Рекомендація Гордія Чирки  
на вступ кандидатом  
у члени ВКП(б) Івану Лисенку.  
Опішне, Полтавщина. 1939.  
Державний архів Полтавської області  
[7, арк. 7]
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и хозяйственных заданий справлялся хорошо, тов. Лысенко И. Е. идеологически 
выдержанный, а потому рекомендую тов. Лысенка И. Е. кандидатом в члены 
ВКП(б).

27/Х 39 г. /підпис/ 
Власноручну підпис члена партії тов. Чирки секретар Опішнянського РК 

КП(б)У стверджує:
Секр. РК КП(б)У /підпис/ /Дуднік/» [9, арк. 7].

«Рекомендация
Я, Чирка Гордей Иванович, член ВКП(б) с 1927 года, партбилет № 797677, 

знаю товарища Рубана Василия Лук’яновича с 1937 год как активного работника 
Опошнянского райлесничества, который принимал активное участие в жизни 
села, в выполнении хозяйственных и политических заданий по производству, 
идеологически выдержаный, а потому рекомендую т. Рубана В. Л. кандидатом 
в члены ВКП(б).

12/І 1940 г. /підпис/
Подпись члена партии т. Чирки Г. И. Опошнянский РК КП(б)У подтверждает:
Секретарь РПК /підпис/ Куликов» [14, арк. 6].
Станом на 11.06.1940 року Гордія Чирку в анкеті згадано знову як голову 

колгоспу. Він давав рекомендацію Ганні Качалі. Ставши знову головою колгоспу, 
перейшов на українську мову.

«Рекомендація
Я член ВКП(б), Чирка Гордій Іванович, партстаж з 1927 року, партбилет 

№ 797677. Знаю товаришку Качалу Ганну Йосиповну з 1937 року як активну 
комсомолку і сільську вчительку, ідеологично витриману політично грамотну, 
а тому й рекомендую т. Качалу Ганну Йосиповну кандидата в члени ВКП(б) членом 
ВКП(б).

11/VІ 1940 р. /підпис/.

Мал. 7
Виписка з протоколу  

засідання бюро  
Опішнянського РК КП(б)У. 

Опішне, Полтавщина. 1940.  
Державний архів  

Полтавської області [8, арк. 8]
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Власноручну підпис члена ВКП(б) т. Чирки Г. Ів. первинна п/о при Попівській 
с/р стверджуе:

Секретар п/о /підпис/ /Корсун/» [5, арк. 6].
Станом на 24.06.1940 року місцем роботи Гордія Чирки в анкеті зазначено 

колгосп імені Сталіна Попівської сільської ради, але посаду не вказано. Очевидно, 
він працював там головою колгоспу. Гордій Чирка давав рекомендацію Івану 
Логвиненку.

«Рекомендация
Я, Чирка Гордей Иванович, член ВКП(б) с 1927 года, партбилет № 797677, 

знаю кандидата в члены ВКП(б) товарища Логвиненка Ивана Саввича с 1934 
года как активного товарища, принимающего участие во всех мероприятиях 
соввласти, политически грамотного, идеологически выдержанного, а потому 
рекомендую товарища Логвиненка Ивана Саввича в члены ВКП(б).

«24/VІ 1940 г. /підпис/.
Власноручну підпись члена ВКП(б) т. Чирки Г. Ів. перв. п/о стверджуе:
Секретар п/о т. /Корсун/
/підпис/» [12, арк. 7].
Про один період головування Гордія Чирки згадав у своїй книзі Леонід Сморж: 

«У хаті також не завжди було тепло і через постійну нестачу дров, і через 
недосконалу систему опалення. <…> Були періоди, коли зовсім нічим було палити, 
і ми мерзли, але вітчим цим не дуже переймався, оскільки на першому місці для 
нього була і залишалася праця на партію і державу. Сам він по декілька днів не 
з’являвся в Міських Млинах, хоча перед самою війною працював головою колгоспу 
в трьох кілометрах від дому» [3, с. 55]. 

Станом на 26.11.1940 року Гордія Чирку в анкеті зазначено як завідувача 
заготвідділом Опішнянського ССТ. Він давав рекомендацію Івану Лисенку.

«Рекомендація
Я, Чирка Гордій Іванович, член ВКП(б) з 1927 року, партквиток № 797677, 

знаю товариша Лисенка Івана Егоровича з 1934 року як активного колгоспника, 
ідеологично витриманного, а з 1939 року – як кандидата в члени ВКП(б) і як голову 
М-Млинянської сільської ради депутатів трудящихся, який своєю наполегливою 
роботою вивів сільраду в передові по району. 

Товариш Лисенко І. Е. добре працює над собою, політично грамотній  
і ідеологично витриманий, а тому рекомендую Лисенка Івана Егоровича в члени 
ВКП(б).

26 листопаду 1940 року /підпис/.
Власноручну підпись члена ВКП(б) т. Чирка Г. І. ствержую: 
Секретар М-Млинянсько п/о /підпис/» [8, арк. 7].
Станом на 05.01.1941 року Гордія Чирку в анкеті зазначено як «заготовача» 

Опішнянського ССТ. Він давав рекомендацію Василю Рубану російською мовою. 
«Рекомендация

Я, Чирка Гордей Иванович, член ВКП(б), партстаж с 1927 года, партбилет 
№ 797677, знаю товарища Рубана Василия Лук’яновича с 1936 года как активного, 
политического грамотного, идеологически выдержанного кандидата в члены 
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КПБ(б), который принимал активное участие во всех мероприятиях и партии, 
и правительства, а также в жизни колхоза и села, по своей основной работе 
справляеться хорошо, а потому Рубана Василия Лук’яновича рекомендую в члены 
ВКП(б).

5 января 1941 года /підпис/.
Власноручну підпис члена ВКП(б) тов. Чирки Г. Ів. парторганізація РСС 

стверджує: 
Секретар п/о /підпис/ /Середа/» [13, арк. 4].
Очевидно, на початок німецько-радянської війни (1941–1945) Гордій Чирка 

працював у Опішнянському райкомі партії інструктором. Підстави так стверджувати 
дає інформація райкому партії 1944 року про осіб, які були залишені 1941 року 
для партизанської діяльності на теренах Опішнянського району: «12. Чирка Гордей 
Иванович, 1897 года рождения, член КПСС, работал инструктором РК КП 
Украины» [2, арк. 16]. З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, 
що ця посада була його найвищою точкою трудової й партійної кар’єри. Гордій 
Чирка зазначений у документі з-поміж тих осіб, які «по решению бюро райкома 
КП Украины были оставлены в тылу противника для партизанской работы. 
В связи с тем, что с первых дней оккупации партизанский отряд и партизанские 
группы, входившие в состав отряда, распались, эти товарищи скрывались 
от немцев и полиции в лесах и отдельных граждан, и не успев развернуть 
своей деятельности, в конце 1941 – начале 1942 годов были схвачены немцами  
и расстреляны» [2, арк. 15].

У секретному документі Опішнянського райкому партії за 1944 рік Гордія 
Чирку зазначено у «списку лиц, оставшихся для подпольной партизанской работы 
в тылу противника по Опошнянскому р-ну Полтавской обл.». Про нього написано: 
«101. Чирка Гордей Иванович, член ВКП(б). В партизанском отряде не участвовал. 
Эвакуировался с семьёй неизвестно куда. Неизвестно где» [2, арк. 9].

У своїй книзі Леонід Сморж написав і про опішненських партизан:
«За декілька останніх днів Опішне (я маю на увазі центр селища) суттєво 

змінилось. На вулицях урізнобіч снували, здебільшого, озброєні люди в цивільному  
й у військовому. Райком партії, райвиконком, райвійськкомат являли собою 
осередки, де вирувало мілітаризоване громадянство, професійні військові 
змішалися з тими, для кого зброя та інша військова атрибутика явно були 
незвичними. Мене побачене надзвичайно зацікавило, і я всіляко намагався 
прилучитися до загальної метушні, брати в ній хоч якусь участь, виношуючи 
потаємну мету залишитися в партизанському загоні, із формуванням якого, 
в основному, й була пов’язана ця метушня й гармидер. Я то напував коней, 
то допомагав чистити зброю, то напрошувався виконувати якісь доручення.  
Та вітчим звів на нуль мої наміри і розвіяв мої ілюзії. Він сказав, що мати з малими 
дітьми серед чужих людей і їй необхідний помічник, чоловічі руки, опора. Щодо 
партизанського руху, то це дуже сумнівна справа, яка може закінчитися крахом. 
Він наказав мені повертатися негайно в Краснокутськ.

Зараз мене вражає наївна, якщо не сказати злочинна, безпечність, яка 
проявлялася в цій справі. Адже партизанський загін формувався здебільшого 
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з партійно-державного активу, з тих, хто брав участь у розкуркулюванні  
й насильницькій колективізації, про що пам’ятали скривджені й не могли цього 
пробачити. Опішненці знають, що ніяких бойових дій цей загін не вів, більшість 
так званих партизанів при вступі в Опішне німців сиділи по своїх домівках, тому 
невдовзі їх було розстріляно» [3, с. 74]. 

«Одного осіннього дня з’явився вітчим і став з нами жити. В міру 
можливості став він займатися господарськими справами. Зрозуміло, що 
можливості були невеликі через його фізичний стан і середовище, яке було чужим 
і недружелюбним. Якби не статус евакуйованих, то, мабуть, враховуючи наші 
злидні, вписатися в нове для нас середовище було б легше, а вітчиму було б жити 
спокійніше. Щоб вписатися в життя селища, вітчим при мені виправив у паспорті 
своє прізвище Чирка на прізвище моєї матері Марченко, та зовнішність його була 
настільки примітною, що варто йому було тільки зустрітися з людиною, яка хоч 
трішки його знала, вся конспірація була б зведена до нуля. Так воно, врешті-решт, 
і трапилося. <…> 

Вітчима, очевидно, турбувала справа, для якої його було залишено, 
непокоїла доля тих, хто залишався для підпільної й партизанської діяльності, 
в яку він сам, очевидно, не вірив, але гостро відчував свій обов’язок. Одного сірого 
зимового дня вітчим послав мене дізнатися, який стан справ у залишених для 
нелегальної роботи, чи мають зв'язок поміж собою і з вищими інстанціями, як 
справа з арештами і які заходи упередження прийнято.

Прізвище людини, до якої я мав прийти, було І. К. Церковний. Йому вітчим 
дав рекомендацію в партію напередодні нашої евакуації. Пам’ятаю він диктував 
Церковному текст заяви, а сам написав йому рекомендацію в партію.

Примітний, статечний, чорнобровий, з густим темним волоссям, 
Церковний складав про себе непогане враження. Отож вітчим повірив йому  
і покладався на нього. 

Рано вирушивши в дорогу, я ледве долав засніжений і майже покинутий  
за часів німецької окупації шлях. <…> 

Дістався переходу, що біля хати Церковного, коли вже почало сутеніти. 
Я постукав у темне вікно. На стук вийшов Церковний. Упізнавши мене, він не зміг 
приховати свого жаху, немовби побачив посланця із самого пекла. Я йому виклав 
доручене вітчимом, але від Церковного я не почув нічого зрозумілого. Мені не дали 
навіть повечеряти, постелили на долівці соломи, і я ліг спати. Сам Церковний  
з дружиною лягли спати на печі, очевидно, на своєму звичному місці.  
Та заснути мені не довелося, не стільки тому, що, проходячи поліцейський пост 
перехвилювався, скільки від схвильованої розмови, яку вело між собою подружжя 
притишеними голосами. Церковний простуженим басом, майже ридаючи, 
повторював, як заклинання, одне й те ж:

– Ой, що ж воно тепер буде! За що мені така напасть. Не дай Бог, хто його 
бачив. Що ж мені робити і як мені бути? За що ж мені така кара. Чим я перед 
Богом завинив?
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Що йому на це говорила жінка, я майже не міг розібрати. Можна було 
лише здогадатися з почутих уривків фраз, що вона його попереджала, а він не 
послухався і вліз у цю халепу. Під такий супровід я подумав, чи не додумаються 
хазяїни видати мене поліції? Тому тільки но у вікні посвітило, я подався геть… <…>

Моя розповідь про візит до Церковного ще більше засмутила і так 
смутного вітчима. Відібравши з одягу, здебільшого дитячого, те, що мало 
хоч якийсь вигляд, у тому числі й мою шапку-«кубанку», яку я особливо любив  
і беріг, вітчим склав усе це на санчата й відправився в путь, щоб уже ніколи  
не повернутися. Усім своїм єством відданий партії й вірний своєму обов’язку, 
вітчим не зміг відсиджуватись, очікуючи кращих часів. Фізично слабкий,  
з дуже примітною зовнішністю, широко відомий як партійний активіст по 
розкуркулюванню і колективізації, він не просто ризикував, а йшов назустріч своїй 
смерті. Десь біля Котельви серед саночників його впізнали поліцаї з тих місць,  
де він виконував, як він був упевнений, свій партійний обов’язок і будував соціалізм. 
Невдовзі його разом з іншими арештованими було розстріляно в центрі Опішного 
серед білого дня. Із щілястої дерев’яної комори роздягнених і босих арештованих 
примушували поодинці підтюпцем підбігати до ями, куди від куль вони і падали. 
Як мені сказали по свіжій пам’яті про цю подію, Гордій Іванович Чирка, мій вітчим, 
був єдиним, хто під дулом викрикнув слова непокори й гідності» [3, с. 79-81].

Земний шлях Гордія Чирки завершився 12.04.1942 року, коли його, разом 
із іншими, залишеними для партизанської боротьби, було розстріляно. Про те,  
як це відбувалося, свідчила у своїй розписці від 10.10.1946 року дружина Леоніда 
Пошивайла, розстріляного разом із Гордієм Чиркою, – Параска Пошивайло: 

«Розписка М. Опішне.
Я, Пошивайло Параска Петровна, даю розписку в тому, що я знаю за Чирку 

Гордія Івановича. Чирка Гордій Іванович розстріляний німцями в 1942 році 12 
квітня разом із моїм чоловіком Пошивайлом Леонідом. Я увесь час слідила, куди 
дінуть арестованих, де і мій чоловік з ними був, хотіла іще хоч раз побачитись  
із своїм другом і всього була від арестованих сажнів десять, яку помню іще особу, 
це був з Карабазівки. Знахуренко, та з Млинів Чирка, багато було инших, ну зараз 
не вспомню, коли я із иншими особами стали наближатись до арестованих, то 
по нас поліція стала стріляти, ми розбіглись хто куди, скоро почули вистрели,  
і більш я з чоловіком не бачились, аж пока увійшла Красна Армія, ослобонила нас 
від німців, то наших пострадавших відкопал, то я пізнала свого чоловіка, всіх 
розстріляних схоронили у братській могилі. 

Розпис Пошивайло 10/Х 46 року» [2, арк. 39].
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Про архівну спадщину керамолога, колекціонера, доктора філософських наук, професора 
Леоніда Сморжа. Подано коротку інформацію про його персональний фонд у Національному 
архіві українського гончарства

[Одержано 12 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, філософ, музей, персоналії, архів, гончарство, 
Леонід Сморж

У травні–червні 2009 року, перед відходом у вічність, доктор 
філософських наук, колекціонер, професор Леонід Сморж 
передав свої унікальні колекції, які збирав упродовж свого життя, 

Національному музею-заповіднику українського гончарства в Опішному. Таким 
чином, у структурі музею з’явився підрозділ – Меморіальний музей-садиба філософа 
й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа, а фонди Національного 
архіву українського гончарства поповнилися унікальними архівними матеріалами 
науковця.

Леонід Сморж був людиною неординарною. Він залишив після себе не тільки 
унікальні речі, але й записи своїх філософських роздумів, колекцію унікальних 
фотокарток, листування, матеріали професійної діяльності тощо. Його персональний 
архівний фонд налічує близько 2000 одиниць зберігання.

За цим фондом можна простежити різні етапи життя Леоніда Сморжа. 
Серед персональних матеріалів зберігаються його дипломи, посвідчення, атестати, 
грамоти й подяки, які характеризують не лише наукову, а й в спортивну кар’єру 
(загалом налічується близько 200 одиниць зберігання). Крім цього, фонд містить 
щоденники й записники, де занатовано його думки й розповіді про події, які 
відбувалися, переживання. Один із ранніх, датований 1978 роком, починається 
словами: «Починаю новий блокнот. Спеціально червоними чорнилами… Може, 
він буде більш щасливим. Адже попередні – сплошь плач і скарги на життя і на 
себе». Таких щоденників налічується близько 35 одиниць зберігання. Кожен із них 
наповнений думками й згадками про пережиті моменти.

Оскільки Леонід Сморж захоплювався фотографуванням, то за життя назбирав 
чимало знімків, на яких зафіксовано різні події, родичів і близьких, знайомих, 

УДК 101.9:738:930.253(092)
© Наталя Стеблівська, 2019
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колег, краєвиди й все, що привертало погляд філософа. З колекції фотоплівок 
було роздруковано фото й сформовано фотоальбоми, які також зберігаються  
в Національному архіві українського гончарства. Їх налічується близько 20 одиниць 
збереження. Частина фотографій, які висвітлюють його життя, експонуються  
в Меморіальному музеї-садибі філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа, де відвідувачі мають можливість прослідкувати цікаві моменти  
з життя науковця. 

Леонід Сморж займався викладацькою діяльністю, тож залишив після 
себе записи лекцій, студентські реферати тощо. Також збереглися його наукові 
праці й нотатки. Свої філософські роздуми за допомогою друкарської машинки 
науковець переніс на папір. Нині ці безцінні аркуші лежать на столі його кабінету 
в Меморіальному музеї-садибі філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа.

Розділ листування фондоутворювача складається зі значної кількості листів до 
різних осіб, родичів, знайомих, друзів і колег. Їх понад тисячу одиниць зберігання. 
Леонід Сморж спілкувався й товаришував із багатьма опішненськими майстрами, 
тож у фондах архіву зберігається їхнє листування з філософом. Леонід Сморж 
мав тривалі творчі й дружні стосунки зі славетною опішненською гончаркою 
Олександрою Селюченко, тож серед її матеріалів є листи від науковця, збережені 
фото, де вони разом. 

Передані матеріали опрацьовано працівниками архіву: проведено науковий 
опис і сформовано персональний фонд, який розділено на підрозділи. Матеріали 
занесено до картотеки, що дає можливість швидко й зручно їх знайти. Їх було 
використано під час підготовки до друку книги Леоніда Сморжа «Розповіді про 
незабутнє і незабутніх (спогади)».

Передані до Національного архіву українського гончарства матеріали є 
надзвичайно цінними, адже вони унікальні й важливі для біографічних і наукових 
студій. 2017 року частина з них експонувалася на архівній виставці в Музеї мистецької 
родини Кричевських. Доти ці матеріали ніде не оприлюднювалися.

© Natalia Steblivska (Opishne, Ukraine), 2019

PRESERVING THE CREATIVE HERITAGE OF LEONID SMORZH  
IN THE NATIONAL ARCHIVES OF UKRAINIAN POTTERY

The article deals with the archival heritage of the ceramologist, collector, doctor of philosophy, 
Professor Leonid Smorzh. Brief information about his personal fund in the National Archives of Ukrainian 
Pottery is given
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Про особливі стосунки в спілкуванні вченого, професора Леоніда Сморжа з гончарською 
родиною Пошивайлів

[Одержано 19 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, спілкування, дружні стосунки, Леонід Сморж, Гаврило 
Пошивайло, Явдоха Пошивайло

З
начна частина життя професора Леоніда Сморжа була пов’язана 
з опішненським гончарством. Він почав цікавитися цим ремеслом 
у той період, коли фактично було ліквідоване кустарне виробництво, 

втрачалися традиції й особистий інтерес до праці, до професії гончаря загалом. 
Відвідуючи гончарне виробництво, спілкуючись з працівниками, він глибоко 
пройнявся цими проблемами. Переживаючи за майбутнє гончарства, Леонід Сморж 
почав друкувати статті в українських і всесоюзних виданнях на захист Опішного як 
народного гончарного осередку. Став патроном опішненських гончарів.

Леонід Сморж був знайомий і підтримував дружні стосунки з багатьма 
опішненськими гончарями й малювальницями. «Я став часто і подовгу бувати 
на робочому місці гончарів і малювальниць, вести з ними розмови на різні теми, 
з багатьма подружився, і ці стосунки і зв’язки ніколи не обривалися», – записав  
у своїх спогадах учений [5, с. 389].

Особливі стосунки в нього склалися з гончарською родиною Пошивайлів. 
Ось, як учений згадував про це: «Багаторічне спілкування з гончарями,  
а з деякими товаришування і дружба, переконали мене, що деякі з них за своїм 
культурним рівнем і життєвою позицією, цінностями, якими вони орієнтуються 
й утверджуються, вищі за тих, хто більше освічений або має науковий ступінь, 
тому я з великим задоволенням під час літніх канікул, майже як на роботу, ходив 
на завод «Художній керамік», був там своєю людиною, з великим задоволенням 
спостерігав за всім і слухав усе, про що говорилось. Особливо це стало для мене 
потребою з 1968 року, коли я почав бувати в цеху номер чотири, де зав’язалися 
дружні стосунки з родиною Пошивайлів – Гаврилом Ничипоровичем, його дружиною 
Явдохою Данилівною і їхнім сином Миколою і працівниками цього цеху. Мені тут 
було набагато цікавіше, ніж в інституті, на засіданнях своєї кафедри, в колі своїх 
учених колег. Я став потихеньку ліпити і в якості «свого» брати участь у всьому, 
що відбувалося в цеху. Я не міг утриматись, щоб не записати хоча б що-небудь  
із побаченого і почутого» [5, с. 395].

УДК 101.9:316.454.52(092)
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Учений підтримував зв’язок з родиною Пошивайлів, листувався, приятелював, 
пізнавав їх як людей і як творчих особистостей, їхній життєвий шлях, характери, 
інтереси й уподобання. Ця дружба тривала 41 рік, до самої смерті вченого.

Про знайомство з родиною Пошивайлів Леонід Сморж написав так: «З літа 
шістдесят восьмого року я в подружжя Пошивайлів став своєю людиною. Під час 
відпусток я часто бував у них, ми подовгу говорили на різні теми, і я не переставав 
дивуватися їхній мудрості, таланту, безмірній доброті і душевній щедрості» 
[4, с. 244]. Леоніду Сморжу було цікаво говорити з Гаврилом Ничипоровичем  
та Явдохою Данилівною про минуле, сьогодення й майбутнє гончарного ремесла 
– це було спілкування вченого філософа з простими народними «філософами». 
Узагалі, він значну увагу приділяв Пошивайлам, не просто слухав, а дослівно 
фіксував у власному щоденнику їхні розповіді, які згодом увійшли до книги спогадів 
«Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади)» (Опішне, 2017). Через спілкування 
він пізнавав психологію народного майстра. Не відчуваючи підтримки з боку 
рідних, ставив родину Пошивайлів на щабель родичів. Про це свідчить фото, яке 
він подарував Пошивайлам, з підписом на звороті «Моїм родичам». Його господарі 
розмістили в себе в будинку серед світлин. Нині його можна побачити в експозиції 
Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів. 

Мал. 1
У сімейному музеї родини Пошивайлів: (зліва направо)  

Олесь Пошивайло, Гаврило Пошивайло, Явдоха Пошивайло та Леонід Сморж.  
Опішне, Полтавщина. 05.08.1987. Фото Ярослава Дацюка.  

Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства
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У Гаврила та Явдохи Пошивайлів було тривале листування з Леонідом 
Сморжем. У цих листах відчувається неабияка приязнь до вченого: 

«Здраствуй, Наш уважаемий Леня, прийми от нашои сими [сім’ї] тоби 
привит и много хороших пожиланий, хороших вспехив и хорошого здоров’я  
в твоий роботи.

Леня Опанасович, я ришив оце тоби написать. Я думаю, що ти доси дома, 
вже приихав, ти правильно кажиш, що менший дожен перший написать. конешно, 
нада писать тоби, як доихав и як твоя жизнь, а я хотив писать, а потом якраз 
прибули знимать козакив, и мини нибуло врем’я, бо они знимали цилий тиждинь,  
я вкладав в горно, знимали, палив, вигружав, а потим виставляли всякого 
сиридвору всю посуду, а тоди я издив с козаками пид Полтаву, де Питрив яри, 
а тоди в Полтави в салони, сначала на млинянски гори, так що нашумили 
затиждинь, но ничого. Так що врем’я проходоть бистро, нищуваеся, коли вже 
скоро 8 марта, вже весна скоро, начнутся хороши дни. Леня, нам скоро видпуск 
– двадцать четвертого апреля, Питро був, я йому казав, щоб написав тоби 
письмо, чи вин до теби ни заижав. Сегодня нидиля 27 число, я пишу тоби письмо, 
ти знаеш, оце три дни болило, но ничого буду крипится, щоб диждать лита  

Мал. 2
Фотопортрет Леоніда Сморжа (верхній ряд, другий праворуч)  

в інтер’єрі Меморіального музеюсадиби гончарської родини Пошивайлів.  
Опішне, Полтавщина. 2015.  

Фото Юрка Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українськоого гончарства
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и повидатся с тобой коло рички, ище дам роботи, щась у мене слабо робится,  
я й сам ни знаю чогось, вже поворот слабне, но ничого, пиши, низабувай. 
Досвидание» 29.02.1972 [2].

Цікавий аспект дружби між Леонідом Сморжем і родиною Пошивайлів –  
це колекціонування. Загальновідомий факт, що Леонід Сморж займався збиранням 
опішненської кераміки, а Явдоха Данилівна також на початку 1970-х років почала 
формувати домашній музей гончарства, основу якого склали твори родини,  
а також вироби інших гончарів Опішного, полтавська традиційна вишивка, народне 
малювання й старовинні ікони. У своїй колекції Леонід Сморж мав чимало творів 
родини Пошивайлів. Це був їхній спільний світогляд – філософія спілкування. Можна 
сказати, було змагання між ними. Вони заохочували один одного в збиранні. Про 

Мал. 3
Автор невідомий. Рушник (1-2). Конопляне полотно, вишивання рушниковим швом, 170х51 (1); 195х51 (2) см.  

Полтавщина. Початок ХХ століття. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, 
Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів, НД-7279 (1); Меморіальний музей-садиба філософа  

й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа (2). Фото Тараса Пошивайла
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один цікавий випадок розповіла завідувач Наукового відділу фондової роботи 
Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному Валентина 
Кульбака: «Якось Леонід Сморж розповів про те, як вони з Явдохою Пошивайло 
знайшли давній рушник, який сподобався обом. І вони не могли його поділити, кому 
ж дістанеться. Тоді Явдоха взяла й розрізала навпіл: і одна частина дісталася 
мені, а інша – їй» [3]. Нині одну частину рушника можна побачити в Меморіальному 
музеї-садибі гончарської родини Пошивайлів, іншу – в Меморіальному музеї 
філософа і колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа. 

Явдоха Пошивайло жила думкою про створення Музею гончарства  
в Опішному, виступала в підтримку цієї справи на наукових конференціях, що 
проходили в Опішному: «Історія вам ніколи не простить, якщо ви не зробите 
в Опішні музею… Ніколи! Ніколи!» [1, с. 195]. Вболіваючи за гончарство, Леонід 
Сморж підтримував у цьому жінку та її онука Олеся Пошивайла. При кожній зустрічі 
вченого з Олесем Пошивайлом обговорювалися питання про музей, можливості 
його утворення й функціонування. Вони писали листи в пресу, ходили у відповідні 
інстанції, де порушували це питання. Так зусиллями Олеся Пошивайла за підтримки 
Леоніда Сморжа 11 березня 1986 року за дорученням Ради Міністрів України 
було засновано Музей гончарства. Саме онук Гаврила та Явдохи Пошивайлів 
став засновником і багаторічним директором Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному [5, с. 525].

Щоразу, приїжджаючи в Міські Млини, Леонід Сморж відвідував родину 
Пошивайлів, знайомив з ними всіх своїх друзів і знайомих. Запис у щоденнику 
від 14.08.1977 року: «…несподівано заїхав машиною із Зінькова Володя Мосієнко. 
Згодом поїхали з ним і його приятелем до Пошивайлів, спочатку до старих, від 
них – до молодих. Старі показали гостям свій музей, а молоді – Микола і Люба – 
подарували Володі, його другові із сім’єю, декілька своїх виробів. Явдоха Данилівна 

Мал. 4
Леонід Сморж (1)  

і напис  
на зворотному боці  

фото (2).  
Автор фото невідомий. 
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Мал. 5
Свистунці підібрано: Леонід Сморж та Явдоха Пошивайло.  
Опішне, Полтавщина. 18.06.1988. Фото Ярослава Дацюка.  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства 

Мал. 6
Гаврилу Пошивайлу – 80  

(праворуч – Леонід Сморж).  
Опішне, Полтавщина. 

28.03.1989.  
Автор фото невідомий.  
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на моє вибачення, що потурбували, явились непрохані, сказала: «То ж добре,  
що люди йдуть. Поки живі, то хай ходять, до могил ніхто не піде» [5, с. 453].  
І таких записів багато. «Побували на Керамзаводі, в старих Пошивайлів, з якими він, 
можна сказати, відразу ж потоваришував, особливо з Гаврилом Ничипоровичем, 
якому Анатолій (літератор Анатолій Григоренко) сподобався врівноваженістю, 
контактністю…» [5, с. 411].

Леонід Сморж не уникав жодної можливості поспілкуватися з Гаврилом 
Пошивайлом, відвести душу в розмові й порадитися:

«Велика різниця в роках і в соціальному статусі не була на заваді нашої 
щирої дружби і глибокої потреби один у одному. Зокрема, я не уникав жодної 
можливості поспілкуватися з Гаврилом Ничипоровичем, відвести душу в розмові 
і порадитись, а він завжди радів нашим зустрічам і потребував їх. 13 травня 1979 
року, коли я завітав до нього, Гаврило Ничипорович, повернувшись усім корпусом 
до мене і звеселілими очима вдивляючись у моє обличчя, сказав: «Ну, чого ти  
до мене так пристав? Прямо в душу ввійшов, немає того дня, щоб я про тебе  
не думав» [5, с. 626].

Гаврило Пошивайло відчував сутність ученого інтуїтивно, підсвідомо.

Мал. 7
Гості святкування 80річчя Гаврила Пошивайла (Леонід Сморж у другому ряду, третій праворуч).  

Опішне, Полтавщина. 28.03.1989. Автор фото невідомий.   
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства 
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Якось у розмові з Петром Ганжею Гаврило Пошивайло сказав: «Ти, Петре, 
хороший, поки тут, а поїдеш – зразу забудеш. А оцей чоловік ніколи не забуде…» 
[5, с. 411]. Коли ж гончар помер, провести його в останню путь приїхав Леонід 
Сморж; Петро Ганжа сказав, що в нього невідкладні справи [6].

Про смерть Гаврила Пошивайла у своєму щоденнику Леонід Сморж записав: 
«…з ним відійшов могутній пласт мого життя, мого спілкування, джерело мого 
духовного збагачення...» [6].

Мені було гірко усвідомлювати, що я вже не побачу його характерної 
постави і його ходи, худого зморшкуватого обличчя з блакитними, як у галки, 
очима, в яких і простодушність, і лукавство, і мудрість, і добро, і гнів, коли 
йдеться про несправедливе і ганебне…» [5, с. 626]. 

Після смерті Гаврила Ничипоровича Леонід Сморж навідував Явдоху 
Данилівну, яка дуже сумувала за чоловіком. Явдохи Пошивайло не стало рівно 
через три роки, три місяці й три дні після смерті чоловіка. Поховали її поруч з 
Гаврилом Ничипоровичем [7, арк. 91, 92]. «Щоразу, коли я відвідую їх могили, то 
вголос вітаюсь із ними і дякую долі, що вона свого часу звела мене з цими людьми» 
[5, с. 628]. Пригнічений цією втратою, учений написав вірш:

«Пам’яті Г. Н. і Я. Д. Пошивайлів

Стою засмучений, мовчазний, скам’янілий
біля двох могильних горбочків
з одинаковими залізними хрестами,
що схожі на розкинуті в розпачі руки.
Важко гупає в грудях стривожене серце,
а горло перехопив нервовий спазм.
Шанобливо схиляюсь і за давньою звичкою,
коли заходив до діда і баби додому,
здоровкаюсь, ледве чутно ворушачи губами:
«Гавриле Никифоровичу! Явдохо Данилівно!
Добридень! Минув я цього разу вашу хату
й на кладовище до вас оце прийшов.
Лежите ви нині під товстим шаром землі,
з вашої плоті виростає зелена трава,
а з кісток піднімаються вгору дерева,
навіки сплітаючись своїм корінням,
бо і під землею ви нерозлучимі.
Правда, не можете дотягтися одне до одного,
щоб відчути звичну близькість ваших тіл,
зовсім не чуєте одне одного і не можете
поскаржитись на свої старі болячки і муки,
а очі не бачать тління вашої плоті.
Та в стражданнях корчаться ваші тіла,
проростаючи і перетворюючись у прах.
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А душі ваші, випроставшись із могил,
на незримих і невагомих крилах
літають по всьому білому світу,
будячи в людях добру згадку про себе
і розносячи врізнобіч ваші тривоги й думи:
про дітей ваших, внуків і правнуків,
про долю любимого вами гончарства в Опішні,
що вже при вас безнадійно занепадало;
вашу досаду по тому, що на Україні нашій
неспокійно і тяжко живеться простому люду,
що править усім насильство, обман і грабіж,
які стали такими звичними й буденними,
а засліплені грошима й багатством люди
стають усе мізернішими й нецікавими,
забувають усе те, що добром і красою було.
Явдохо Данилівно і Гавриле Никифоровичу!
Не розуміють ці люди, що життя – лише мить,
що в безмежному часі вони, як метеори, згорять
і без сліда загубляться в безвісті їх імена.
Ви ж будете жити в віках, бо кераміка вічна,
вічна краса і добро, які щедро дарили ви людям.
Породжені опішненською землею і гончарюванням,
обпалені вогнем горна і війною, випробувані бідою,
ви погасли, як гасне животворне вогнище.
Обігрівши одних і ставши джерелом, надихнувши других,
забрані від усіх нас циганкою-смертю,
спіть спокійно під травами і деревами,
бережені синами, внуками й правнуками.
І справа гончарська в Опішні не вмре, не загине,
бо вони естафету гончарства від вас прийняли.
А ваші добрі і чисті душі, наче журавлі,
будуть літати завжди і повсюди.
Невмолимо біжать дні одні за другими,
з’єднуючись у місяці, а місяці в роки.
Гавриле Никифоровичу! Явдохо Данилівно!
Вам віднині належить тільки глуха ніч,
що навалилась на вас чорним каменем.
І ранкові промені вже не розбудять вас.
Вже не почуєте ви пташиний спів ранковий.
Я ж не почую вже ваші щирі вітання.
Вже не буде частування і довгих щирих розмов.
А як би хотілось усе це повернути назад.
І разом дивитись на сонце і зорі, квіти і трави,
що здійснюють свій одвічний круговорот».
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Чому ж серед багатьох майстрів він виділяв родину Пошивайлів? Може, 
тому що вони були найбільш відкритими, нийбільш щирими? Гаврило та Явдоха 
Пошивайли вміли ділитися своїм талантом і розумінням мистецтва щиро, з любов’ю, 
на прикладі власного досвіду. Леонід Сморж цінував їхні особистості, відчував 
специфіку народного майстра, а також суто людські стосунки. В них було багато 
спільного, це був їхній світогляд, їхня філософія спілкування.
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Проведено паралель між сучасними професіями торговельної галузі й діяльністю гончарів 
із продажу своїх виробів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Зроблено висновок, 
що українські майстри в досліджений період володіли необхідними професійними вміннями, 
які нині є обов’язковими для представників новітніх професій торговельної галузі

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, гончар, глиняні вироби, продаж, збут, примовки, сучасні 
професії торговельної галузі

У процесі надходження товару від виробника до споживача задіяно 
чимало фахівців торговельної галузі. Якщо раніше пересічні покупці 
знали здебільшого тільки про продавців і товарознавців, то нині на 

слуху багато іншомовних назв новітніх професій. Але чи всі вони дійсно нові для 
України? Чи, можливо, їх витоки можна знайти ще в минулих часах? Спробуємо 
з’ясувати це на прикладі того, як продавали свої вироби гончарі в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ століття.

Нині вивченням смаків покупців і просуванням товару займається маркетолог. 
Він досліджує, яка продукція буде користуватися попитом і чому, оцінює ринок 
конкретних товарів і послуг, проводить ретельний моніторинг галузі, організовує 
роботу інтерв’юерів, з’ясовує уподобання покупців. 

В умовах жорсткої конкуренції роботодавці шукають професіоналів, які 
підкажуть, що і як потрібно робити, як товар просувати на ринку, щоб домогтися 
успіху. Завдання складне, і якщо в невеликій компанії його може вирішувати 
один універсальний співробітник, який знається і на рекламі, і на маркетингу, і на 
менеджменті (частіше він називається бренд-менеджер), то у великих промислово-
торговельних організаціях для кожного виду товарів є свій спеціаліст з просування 
– product-менеджер, який вивчає ринок товарів і видає нові ідеї зі створення й 
просування продукту, вміє знайти ринки збуту для вже існуючого товару, здатний 
організувати таку рекламну кампанію, щоб продаж збільшився.

Безпосередньо торговими операціями (закупівлею і продажем) займається 
комерційний менеджер. Фінансовий добробут більшості компаній забезпечує 
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менеджер з продажу. Суть їх роботи – реалізація товару. З корпоративними, 
ключовими партнерами співпрацює менеджер роботи з клієнтами. 

Вигадують слогани, сюжети відеороликів, тексти статей, беруть активну участь 
у підготовці й проведенні рекламних акцій, пропонуючи нові оригінальні ходи, 
копірайтери. Фрази, які у всіх на слуху: «Не гальмуй – снікерсуй», «Зроби паузу – з’їж 
«Твікс», «Чистота – чисто «Тайд» – результат їхньої роботи.

Логіст і менеджер з логістики організовують постачання товару та його 
складування. Вони аналізують ринок транспортних послуг, створення вигідних 
схем переведення й мінімізації затрат, проводять розрахунки, шукають надійних 
партнерів, координують дії з виробниками, відділом продажу, складом.

На місцях, у роздрібних магазинах, за те, щоб саме їхній товар 
продавався краще за інший, відповідає мерчендайзер. У перекладі з англійської 
«merchandising» – планування й стимулювання збуту. Це комплекс заходів, кінцева 
мета яких – збільшення обсягів продажу товару в конкретній торговельній точці. 

Безпосередньо в торговельній точці працює продавець-консультант. З одного 
боку – це порадник, людина, до якої покупець може звернутися за допомогою та 
інформацією про необхідний товар, з іншого – досить часто це співробітник фірми, 
який зацікавлений у підвищенні її матеріального добробуту, тож його завдання 
продати конкретний товар або послугу будь-якими відомими способами. 

Таким чином, можна назвати близько десяти ключових професій, задіяних  
на шляху проходження товару від виробника до споживача. 

Усі вищезгадані моменти можна прослідкувати й при збуті глиняних виробів 
у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, тільки специфіку кожної з означених 
професій поєднувала в собі здебільшого одна особа – сам гончар.

Під час планування обсягів товару і його асортименту майстер враховував 
події, які передбачали придбання нового посуду: релігійні й сімейні свята, зокрема 
«традиційні сезони масових весіль» [8, с. 334-335], сільськогосподарські роботи. 
Запити споживачів, як правило, вивчали на ярмарках і базарах. Наприклад, 
популярність глечиків із хрестиком гончар із Чернігівщини Денис Щербак пояснював 
тим, що їх охоче купують жінки на торжищах [12, арк. 4]. Ярмарковим попитом 
на посуд з окремих осередків пояснюється й поява недобросовісної конкуренції. 
Про це, наприклад, свідчили канівські гончарі, чиї вироби поступалися за якістю 
дибинецьким: «Взяли піддєлкі: отако, все горща перед тим, як його випалювать, 
побілимо, помалюємо, під форму дибенські. Форма така сама. Їм перебивали 
торговлю» [13, с. 37].

Перевезенням товару до місця продажу здебільшого займався сам гончар 
(якщо місце продажу було недалеко), іноді вдавався до послуг горшковозів 
– односельців, що мали власний гужовий транспорт. Часто сама подорож 
перетворювалася на справжню рекламну акцію. Достатньо згадати відомі рядки 
із «Сорочинського ярмарку» Миколи Гоголя: «Горы горшков, закутанных в 
сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; 
местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо 
выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные 
взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью  
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на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными 
шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей  
и кокеток ненавистным для них сеном» [2, с. 18-19]. Не менш поетичні рядки 
можна віднайти в повісті «Опішня» Олексія Дмитренка: «Нехай чує старе й мале, що 
дзвінкуче золото, а не бите череп’я везе в соломі гончар, нехай залазить кожному 
в самісіньку душу гіпноз дивовижного показу міцного товару лицем!» [4, с. 161-
162]. Свій приїзд у населений пункт гончарі супроводжували голосними вигуками, 
приваблюючи покупців [7, с. 248]. 

На торжищах для глиняного товару було відведено окреме місце – гончарні 
ряди. «Кожний із майстрів намагався розташуватися якомога ближче до початку 
гончарного ряду, оскільки покупці могли скупитися, не дійшовши до крайніх 
торговців» [7, с. 246]. Зайнявши обране місце, гончарі розкладали товар. У цьому 
процесі теж були певні правила, які враховували психологію покупця. Наперед 
виставляли найкрасивіші вироби й обов’язково дитячі іграшки, сподіваючись, що 
зацікавлена дитина підведе до товару й дорослих [5, с. 31; 11, с. 54]. «…Розкладуть 
гончарі свої різнокольорові яскраві полумисочки та горщечки на майдані, і неначе 
зацвіте майдан різними квітами, заграє сонечко і почнеться ярмаркова суєта» 
[9, с. 214].

З-поміж гончарів зустрічалися справжні генії продажу. Оскільки на кінець 
ХІХ століття конкуренція між майстрами посилилася, успіх збуту часто залежав 
не тільки від якості товару, а й від уміння розрекламувати його. Історія зберегла 
ім’я малобудищанського гончаря Мусія Непобийкучі, який міг з продажу зробити 
справжнє шоу. Він «брав… червоні череп’яні покришки чи й горшки – видзвонював 
ними… опускав на дорогу горща, ставав тому на «хитре» ребро, як на борти 
дубового човна, ще й розхитував ногами:

– Баби, баби, в мене горшки крєпкі! 

Опішненська кераміка на Сорочинському ярмарку. Опішне, Полтавщина. 1975.  
Фото Валерія Черкаса. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства 
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Сам роблю, сам палю – 
хороші вдаюця…

Й ніхто вже не уникав тієї магічної влади!» [4, с. 162].
Не відставали у своїх намаганнях привабити покупців й інші майстри: 

«Один з гончарів підняв середню за розміром макітрину вище голови, приказує: 
«А беріть-но, бо, рахуйте, що задарма… а дзвінка ж, а кріпенька… а макогін  
у ній сам мак тре…». Другий, вилицюватий, худий та довжелезний, як мотовило, 
не почувши образи на свою адресу («Тиква ти опішненська!..»), весь час рукавом 
витирає спітніле чоло, горланить, ніби затикаючи пельку сусідові: «Малі 
горщечки, дешевенькі… Кому тикви (і тут же, випростуючись на возі на весь 
зріст, покручує, як циркач, тиквою із ручкою зверху) – носити воду в жнива на 
поле… Кому великі макітри на чотири відра води, горшки на два відра води». 
Третій вмостився на коні верхи, подає своє дебеле тіло вперед, до гриви, і, 
тримаючи в руці баранця, розфарбованого на зеленкувато-синього, а в другій – 
довгошийого глека, сипкувато-деренчливо промовляє: «Такого дива лише на моїм 
возі уздріте… З такої посудини князі та цариці винце дудлили… Так, так…». Ще 
якийсь веселун викотив велику миску на дорогу, скаче по ній та зазиває мужиків: 
«Ану, хто розтрощить ногами, га?.. Даю задурно, на вибір!..» [5, с. 153-154]. 
Міцність посуду сферичної будови гончарі часто використовували в рекламі своїх 
виробів, про що є багато згадок у науковій та художній літературі [1, с. 34-35; 4, 
с. 162; 5, с. 153-154; 6, с. 133; 10, с. 120]. Демонструючи таким чином надійність 
товару, продавець вводив елемент інтерактивної гри. На сучасних ярмарках він теж 
використовується, тільки на посуд уже зазвичай не стають, а проводять для глядача 
(потенційного покупця) майстер-клас за гончарним кругом. 

На противагу таким артистичним продавцям були й статечні, які приваблювали 
спокійною впевненістю у високій якості свого товару. Вони не закликали покупців, 
а повагом чекали на їх прихід. Історик Дмитро Яворницький так описав один 
епізод: «За однією з куп цього добра (глиняного посуду. – Л. Г.) стоїть високий, 
з невеликими сивими вусами, у широких шароварах, закладених за халяви чобіт, 
у поношеному картузі на голові, худорлявий і суворий дід. Скільки статечності на 
його обличчі, скільки усвідомлення того, який коштовний товар лежить перед 
ним! На низькі поклони він ледве киває головою, на всякі підлещування він хіба що 
двома словами відповість» [10, с. 120]. Схожий сюжет описано в розповіді Максима 
Горького про ярмарок у Говтві [3, с. 24-25].

У такій поведінці теж була своя логіка, оскільки не всі прагнули брати 
участь у ярмарковій штурханині, хотіли мати можливість спокійно вибрати товар  
і поторгуватися за нього. 

За уявленнями наших предків, гончарі були наділені магічними здібностями, 
що знайшло своє відображення в слов’янській міфології. Вони могли проявлятися й 
під час продажу глиняних виробів. Наприклад, опішненський майстер Мусій Шулика, 
за згадками сучасників, гончарем був слабеньким, але в продажу рівних йому важко 
знайти, «бо мав химерну вдачу». 

На торгах він приспівував:
«Ні тиковки, ні глечика,
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сама чиста рядова…
Сам роблю, сам палю – 
Хороші вдаються…
Ні хмизини, ні дровини – 
самі поварються…»
Жінки навперебій хапали його вироби, аж падали – такий був гіпноз 

базарного слова» [1, с. 35-36]. Остап Суреля з опішненського кутка «Гончарівка» 
у своїх приспівках ненав’язливо натякав на магічне походження свого товару: 
«Я гончар з гончарів із кутка штукарів…» [1, с. 34]. 

У художній літературі зображено різні типажі гончарів, що стали своєрідним 
збірним ліричним образом українського майстра, передаючи його характерні риси.

Окремо слід згадати приповідки, якими користувалися гончарі, продаючи 
товар. Вони склали важливий пласт малодослідженого українського фольклору. 
Часто ці приповідки мали жартівливий характер. Продаючи горщики й вихваляючи 
їх міцність, гончарі промовляли: «Води не лий та дрючком не бий, дак йому й віку 
не буде!» [10, с. 120], «Цей горщик сам тобі зварить борщик! Хочеш купуй, а хочеш 
– бий – ярмарок близько!» [14, арк. 111]. Під час продажу макітри бажали: «Нехай 
вам Бог дає, щоб тая макітра та була у вас завжди повна» [14, арк. 111].

Гончарі володіли майстерністю торгуватися. Іноді вони впевнено тримали 
ціну, іноді ж погоджувалися зменшити ціну на дрібничці, щоб краще продати 
дорожчий товар: «Ну. Та карбованець, кажуть, не гроші, аби чоловік був хороший: 
витягайте копійку та й несіть свистуна вашому хлопчикові, нехай же він добре 
свистить та згадує гончаря Окару» [14, арк. 120].

Отже, опрацьовані джерела дозволяють стверджувати, що українські 
гончарі ще в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття володіли необхідними 
професійними вміннями, які нині є обов’язковими для представників новітніх 
професій сфери торгівлі. 
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SALES OF EARTHENWARE THROUGH THE LENSES  
OF MODERN PROFESSIONS (CERAMIC AND LITERARY ASPECT)

A parallel between the modern professions of the trade industry and the activities of potters in the 
sale of their wares in the second half of the 19th – early 20th century has been drawn. It is concluded 
that Ukrainian craftsmen in the studied period possessed the necessary professional skills, which are now 
mandatory for the representatives of the newest professions of the trade industry
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Викладено власну концепцію Космосу давніх людей, за якою цей Космос ділився на сім сфер. 
Він був тотожним Богині, Тіло якої також ділилося на сім сфер. Із сімома сферами Космосу  
й Тіла Богині співвідносилася сімка планет. Уся давня символіка утворилася на основі 
кореляції цих сімок. Як приклад такої кореляції розглянуто орнаменти трипільських горщиків 
із Майданецького. Показано збіжність в одній зі сфер символів підземелля Космосу, вульви 
Тіла Богині й циклу Місяця

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, Космос давніх людей, сім сфер Космосу, тотожність 
Богині й Космосу, сім планет і сім сфер Космосу, символіка трипільської кераміки

М
ета цього дослідження полягає в тому, щоб на прикладі аналізу 
орнаментів кількох трипільських горщиків показати достовірність 
авторської концепції про збіжність в архаїчній символіці семи сфер 

Космосу, семи сфер Тіла Богині й семи планет. Цю концепцію викладено автором 
у низці статей, що вийшли друком у «Культурологічній думці» за 2008–2016 роки.

Вибір для аналізу орнаментів трипільського посуду, що походять із 
Майданецького, є невипадковим. Орнаменти з цього ареалу, вочевидь, досить 
наочно відтворюють концепцію Космосу давніх людей. Можна навіть стверджувати, 
що в їх орнаментах ця модель набула класичної довершеності. Йдеться не про 
створення моделі Космосу. Такі моделі існували ще в палеоліті. Заслугою давніх 
жителів цієї місцевості можна вважати те, що вони надали цій моделі логічно 
завершеного вигляду.

Перш ніж перейти до аналізу цієї моделі, слід коротко проаналізувати 
концепцію Космосу давніх людей. Археологи й етнологи майже одностайні в тому, 
що Космос (тобто світ) давніх людей, починаючи з палеоліту, ділився на три сфери 
– підземелля (іноді просто земля), наземний світ і світ небесний. Однак такий 
поділ світу не завжди збігається з орнаментами. Дослідження автором архаїчної 
символіки й орнаментів свідчать, що світ давніх людей був семичленним. Крім трьох 
зазначених основних сфер, які вважалися жіночими, існувало ще чотири чоловічі 
сфери. Якщо через sph (від лат. sphere – сфера) позначити сферу, то семичленний світ 
мав такий вигляд: 1 sph – підземні води (чоловіча /Ч/); 2 sph – підземелля (жіноча 
/Ж/); 3 sph – поверхня землі, гори (Ч); 4 sph – сфера життя (Ж); 5 sph – піднебесся (Ч), 
6 sph – сфера неба, семи планет (Ж); 7 sph – зоряне небо (Ч).
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Космос давні люди ототожнювали з Великою Богинею (Богинею-Матір’ю). 
Тіло останньої вони також ділили на сім сфер: 1 sph були ноги (Ч), 2 sph – стегна 
й вульва (Ж), 3 sph – пояс (Ч); 4 sph – живіт (пупець) і груди (Ж); 5 sph – шия (Ч);  
6 sph – голова (очі й рот) (Ж); 7 sph – верхній череп, волосся (Ч). Сфери Космосу  
й частини Тіла Богині в поглядах давніх людей узгоджувалися (корелювали) одне  
з одним. Так, підземелля збігалося з дітородним органом, живіт – зі сферою життя, 
а голова – з небом.

Сімом сферам Космосу відповідала сімка відомих давнім людям планет – 
Меркурій, Венера, Місяць, Сонце, Марс, Юпітер і Сатурн. Сонце й Місяць вважалися 
планетами – «блукаючими світилами». Планети фігурували як боги. Можна 
допустити, що боги й богині (планети) володіли певними сферами – підземними 
водами, підземеллям, горами тощо. Планети ділилися на богів і богинь. Погляди 
давніх людей на поділ планет дещо різняться від тих, які спостерігаються в історичні 
часи. Як богині в них фігурували Венера, Сонце та Юпітер. Інші планети – боги. Дещо 
осібне місце займав Місяць. Його цикл збігався з фізіологічним циклом жінки, тому 
він мав фігурувати як богиня. Водночас місяць-серп був подібним до ріг бика, який 
був одним з основних втілень бога. Керуючись цими чи, можливо, іншими мотивами, 
давні люди приписували Місяцю подвійну стать. Як світило з 28-денним циклом він 
вважався богинею й розміщувався в 2 sph разом із Венерою, а як світило, річний 
цикл якого був дуже близьким до циклу Сонця (28х13=364), вважався чоловіком 
Сонця. Планети розміщувалися таким чином: 1 sph – Меркурій; 2 sph – Венера  
й Місяць; 3 sph – Місяць; 4 sph – Сонце; 5 sph – Марс; 6 sph – Юпітер; 7 sph – Сатурн.

Кореляцію (узгодження) сфер Космосу, частин Тіла Богині й планет можна 
представити в такій таблиці: 

Сфера Планети Тіло Богині Космос 

7 sph Сатурн коси (череп) зоряне небо

6 sph Юпітер голова (очі й рот) небесні сфери 
(планети) 

5 sph Марс шия піднебесся

4 sph Сонце (пупець і груди) сфера життя

3 sph Місяць пояс гори,  
верхній шар землі 

2 sph Венера стегна й вульва «сира земля», 
підземелля

1 sph Меркурій ноги підземні води

Вочевидь, давні люди творили символи, виходячи з цих кореляцій. Тому за 
допомогою цієї таблиці можна розкрити суть низки символів і міфологічних сюжетів. 
Як приклад, що стосується 1 sph, розглянемо символ «триніг» – зображення трьох 
ніг, що виходять з одного центру. Цей символ, очевидно, походить від трикветру 
(трьох спіралей, що виходять з одного центру). Так давні люди передавали цикл 
Меркурія, який складається з 88 діб. Оскільки цей цикл майже збігається з трьома 
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циклами Місяця (3х28=84), то в часи, коли цикл Місяця був мірилом циклів інших 
планет, цикл Меркурія позначався трьома місячними циклами – трьома спіралями, 
що виходили з одного центру. Однак Меркурій символізував і ноги богині (він 
швидко пересувався, у греків був вісником богів), тому три спіралі могли замінити 
трьома ногами. Звідси й триніг. Цим зумовлено також те, що на орнаментах богині 
іноді зображені з трьома ногами.

У 2 sph збігаються Венера, вульва й «сира земля». Очевидно, цим зумовлено 
те, що майже у всіх народів ця планета втілювала тілесне кохання. З іншого боку, те, 
що в деяких народів могилі надавали вигляду матки, зумовлено тим, що підземелля 
(сира земля) збігалося з дітородним органом Богині, Мертвого ховали в землю (лоно 
Богині) для його нового народження.

Яскравим прикладом кореляції є також збіжність у 4 sph сфери життя, живота 
Богині (сонячного сплетіння) і Сонця. Тут давні люди дуже вдало осягнули зв'язок 
Сонця й життя.

Прикладів такої кореляції (узгодженості) дуже багато. Їх відображення можна 
простежити і в орнаментах і символіці трипільської кераміки, одними з найкращих 
зразків яких є орнаменти з Майданецького. 

Розглянемо три приклади таких орнаментів. 
На малюнку 1 орнамент зображено на горщику в профіль, на двох інших 

(мал. 2, 3) – схематично передано кругові орнаментальні смуги при дещо умовному 
погляді зверху.

Перше, що впадає в очі, – чергування вузьких і широких орнаментальних смуг 
на всіх трьох орнаментах. Кількість смуг, як правило, сім, але їх може бути й менше. 
При цьому найнижча смуга завжди вузька, а вища від неї – широка, далі вгору вони 
чергуються.

На малюнку 1 можна відзначити таку закономірність (вона притаманна 
всім орнаментам цього типу): друга широка смуга (2 sph за табицею) завжди 
розміщується на найширшій частині горщика, де з’єднувався верхній і нижній 
конуси. Знаючи, що горщики часто моделювали фігуру жінки, і те, що жінка на 
відміну від чоловіка ширша в стегнах, можна допустити, що ця сфера, як і було 

Мал. 1
Орнаментальні мотиви на глиняному посуді з поселення Майданецьке [1]
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Мал. 2
Орнаментальні мотиви на глиняному посуді  

з поселення Майданецьке [1]

Мал. 3
Орнаментальні мотиви на глиняному посуді  
з поселення Майданецьке [1]

визначено, належить 2 sph – стегнам і вульві. Звідси цілком природно, що вузька 
смуга, що розташована нижче (під ширшою), належить 1 sph – ногам. Таким чином, 
ці сфери можна прив’язати до частин Тіла Богині.

Із символіки орнаментів випливає і зв’язок смуг зі сферами Космосу. Так, на 
всіх трьох орнаментах видно, що друга найширша сфера є найтемнішою. Логічно 
допустити, що під час моделювання трьох основних сфер Космосу вона передає 
підземелля. За таблицею 2 sph символізує сідницю богині й підземелля.

Можливо, найкраще зв'язок смуг зі сферами Космосу передано орнаментами 
на 4 sph. На малюнку 1 зображено дерево, яке можна ідентифікувати як дерево 
життя, на малюнку 2 – тварин, що також вказує на сферу життя. Отже, можна 
допустити, що й сфери Космосу представлені на цьому орнаменті.

Може виникнути питання, чому ж 6 sph, яка належала богині, залишалася 
неорнаментованою. Одна з можливих відповідей полягає в тому, що богиня-голова 
мала смертельний погляд, і її неохоче зображали. Археологи часто знаходять жіночі 
фігурки, що позбавлені голів. Можливо, тому й тут сфера цієї богині не містить 
символіки.

Отже, на цих орнаментах, ймовірно (інтерпретація – це завжди ймовірність!), 
відображено як сфери Космосу, так і частини Тіла Богині. Залишилося показати 
прив’язку до цих сфер сімки планет. Про розміщення Місяця на 2 sph свідчать 
зображення циклу цього світила на всіх трьох орнаментах. На них передано сім 
фаз, на які ділили давні люди цикл Місяця: по боках зображено два місяці-серпики 
– боги (Ч), ближче до центру – два півмісяці (у решітці) – богині. «Лінза» – повний 
місяць (Ж) у центрі (в одному випадку /мал. 3/ – її випущено) і два малі кружечки 
(чоловічі іпостасі місяця). Тут передано й цикли Венери. На жаль, вони закодовані 
в множинах знаків, які передають цикл цієї планети. Таких знаків має бути 32, 
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оскільки 32х7=224 – цикл Венери. (На жаль, у межах цієї статті неможливо викласти 
концепцію сакральних множин давніх людей. Детально про це йдеться в згаданих 
вище статтях, опублікованих у «Культурологічній думці»). На малюнку 3 лінзочок 28. 
Вони передають цикл Місяця і фізіологічний цикл жінки. Якщо до цього числа додати 
4 кружечки у двох менопах, в яких зображено цикли Місяця, матимемо число 32 – 
цикл Венери. Якщо ж підсумувати всі знаки, зображені в цьому орнаменті на 2 sph,то 
матимемо число 40, що передає цикл вагітності (40х7=280). Очевидно, «лінзочку», 
наявну на подібному малюнку 2, в цьому орнаменті випущено саме для того, щоб 
передати число 40.

На 4 sph зображено чотири восьмипроменеві зірки (мал. 2). Ймовірно, ними 
позначено чотири періоди в циклі Сонця – два рівнодення й два сонцестояння. 

Отже, можна стверджувати, що Місяць був пов'язаний з 2 sph, а Сонце, 
ймовірно, з 4 sph.

Вочевидь, орнаменти давніх людей відображали не той світ, який вони 
сприймали, а певну схему світу, яка склалася на основі їх міфології, тобто 
ототожнення світу й Богині, поділу світу й Богині на сім сфер і прив’язки до них сімки 
планет. Інакше важко зрозуміти, чому цикл Місяця зображено у сфері, яка збігається 
з підземеллям Космосу й вульвою Богині.

1. Мисик В.Ф. Священна країна хліборобів: Міста й селища Трипільської цивілізації 
у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць / В. Ф. Мисик. – К. : Пульсари, 2006. – 
264 с.

© Yevhen Prychepiy (Kyiv, Ukraine), 2019

THE SEMANTICS OF THE ORNAMENTS  
OF THE TRYPILLIAN POTS FROM THE VILLAGE OF MAYDANETSKE

The article deals with the author’s own conception of the ancient people’s Cosmos, according  
to which this Cosmos was divided into seven spheres. He was identical with the Goddess, whose body 
was also divided into seven spheres. Seven planets correlated with the seven spheres of the cosmos 
and the Body of the Goddess. All the ancient symbolism was formed on the basis of the correlation of 
these sevens. The ornaments of Trypillian pots from Maidanetske are considered here as an example of 
such correlation. The author shows the convergence of the symbols of the underworld of the Cosmos,  
the vulva of the Body of the Goddess, and the cycle of the moon in one of the spheres

[Received September 11, 2017]

Key words: Ukrainian ceramology, Cosmos of ancient people, seven spheres of Cosmos, identity of the 
Goddess and Cosmos, seven planets and seven spheres of Cosmos, symbolism of Trypillian 
ceramics
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Розглянуто пластичні твори на тему поеми Івана Котляревського «Енеїда», створені наприкінці 
1950-х – на початку 1960-х років українськими художниками-фарфористами Владиславом 
Щербиною і Валентиною Трегубовою та скульптором-станковістом Інною Коломієць. 
Проаналізовано передумови, що слугували поштовхом до створення композицій, емоційний 
настрій, що вони випромінюють, і художньо-стилістичні особливості їх візуального втілення. 
Уперше в науковий обіг введено архівні фото й документи

[Одержано 12 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, майоліка, фарфор, мала пластика, скульптура, Енеїда, 
Іван Котляревський, Владислав Щербина, Валентина Трегубова, Інна Коломієць

2
017 року виповнилося 175-річчя повного видання класичного 
твору української літератури – травестійно-бурлескної поеми Івана 
Котляревського (1769–1838) «Енеїда». Щоб відзначити цю подію  

й усвідомити значення твору для розвитку вітчизняної культури, куратори Павло 
Гудімов, Данило Нікітін, Діана Клочко й Поліна Ліміна підготували виставковий 
«Проект Енеїда», який стартував 24 серпня 2017 року в Національному художньому 
музеї України. У чотирьох залах розмістили понад 200 експонатів (живопис, станкова 
й друкована графіка, фото й відеоматеріали, ілюстровані видання, глиняні посудини, 
пластика), які хронологічно охоплюють період понад століття. Судячи з експозиції, 
більшість візуальних інтерпретацій тексту поеми в образотворчому мистецтві 
становила книжкова графіка, а менш за все до його ілюстрування долучилися 
скульптори.

Наприкінці 1950-х – у 1960-ті роки до осмислення «Енеїди» в пластиці, 
зокрема у скульптурних творах фарфору й майолики, звернулося небагато майстрів: 
Владислав Щербина*, Інна Коломієць** і Валентина Трегубова***. Розкриття 
питання теми «Енеїди» у творчості зазначених мистців досі не виокремлювалося 
в спеціальне дослідження, особливо в ракурсі визначення емоційних і естетичних 
аспектів її інтерпретації. У цьому матеріалі введено в науковий обіг нові ілюстративні 
й архівні матеріали. 

УДК 738:821.161.2-3”1950/1969”
© Олена Корусь, 2019

Аспірант Інституту мистецтвознавства, фольклористики  
та етнології імені Максима Рильського НАН України,  

старший науковий співробітник  
Національного музею «Київська картинна галерея».  

ritanat79@gmail.com (Київ, Україна)

«ЕНЕЇДА» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО  
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Згадаємо події, пов’язані з візуалізацією поеми в означений період. 1959 року 
художник-графік Анатолій Базилевич**** приступив до ілюстрування «Енеїди», 
перші його ілюстрації експонувалися 1965 року, а завершив він свою роботу 
1968 року. Його малюнки стали класичними в ілюструванні «Енеїди», оформили 
книгу видавництва «Дніпро», що вийшла друком до чергового ювілею «Енеїди»  
й 130-річчя від смерті Івана Котляревського. 1959 року в Київському академічному 
театрі опери та балету імені Тараса Шевченка (нині має статус Національного) 
було відновлено постановку однойменної опери Миколи Лисенка (прем’єра опери 
відбулася 1910 року).

Першим, хто звернувся до пластичної інтерпретації «Енеїди» в ХХ столітті, 
був скульптор Київського експериментального кераміко-художнього заводу 
Владислав Щербина. Упродовж 1960–1961 років він створив триптих «Енеїда», 
що став програмним твором українського фарфору 1960-х років. Його появі 
передували кілька творів скульптурної кераміки, які було зроблено після 
прочитання поеми й веселого обговорення серед колег. Владислав Щербина 
згадував*****, що відбулося це під час творчого відрядження 1958 року в Будинок 
творчості імені Теодора Залькална (Дзінтарі, Юрмала, Латвія). Тоді вечорами, 
під час відпочинку, художники, з-поміж яких були Павло Іванченко******,  
Віра Павленко*******, Наталя Максимченко********, збиралися разом, читали  

* Щербина Владислав Іванович (1926–2017) – український скульптор-фарфорист. Закінчив 
Одеське художнє училище імені Митрофана Грекова. Працював у Городницькому (1950–
1951), Баранівському (1951–1954) фарфорових заводах, Київському експериментальному 
кераміко-художньому заводі (1954–1988). Упродовж 2007–2016 років займався створенням 
авторського фарфору у власній творчій майстерні.

** Коломієць Інна Антонівна (1921–2005) – скульптор. Закінчила Київський художній 
інститут (1951). Заслужений діяч мистецтв України. Працювала в галузі станкової 
й монументальної скульптури.

*** Трегубова Валентина Михайлівна (1926–2010) – скульптор-фарфорист. Заслужений 
діяч мистецтв України (1970). Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка 
(1986). Закінчила Київське училище декоративно-прикладного мистецтва. Працювала 
скульптором у Коростенському фарфоровому заводі (1956–2005), упродовж 1967–1999 
років займала посаду головного художника заводу. Відома як автор багатофігурних 
скульптурних композицій на літературно-фольклорну й сучасну тематику. Автор 
сувенірів, штофів, сервізів і ваз оригінальних форм.

**** Базилевич Анатолій Дмитрович (1926–2005) – український художник-графік. 
За ілюстрування «Енеїди» отримав звання «Заслужений діяч мистецтв УРСР» (1969).

***** Бесіди зі скульптором покладено в основу книги Олени Корусь «Владислав Щербина. 
Фарфор и керамика» [1].

****** Іванченко Павло Михайлович (1898–1990) – художник-кераміст. Працював у галузях 
архітектурної кераміки, декоративно-побутового фольклору в Центральному науково-
дослідницькому інституті будівельних матеріалів у Києві.

******* Павленко Віра Іванівна (1912–1991) – живописець. Заслужений майстер народної 
творчості УРСР. Працювала живописцем фарфору в Київському експериментальному 
кераміко-художньому заводі (1951–1979).

******** Максимченко Наталя Олексіївна (1916–1978) – скульптор-фарфорист. Народилася 
в м. Слов’янськ (Донецька область). Працювала в Дмитрівському заводі (Московська 
область).
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на веранді «Енеїду». Поема викликала бурю емоцій і регіт, навіть у білоруських  
і латиських колег, які не зовсім розуміли українську мову. Під враженням від ефекту, 
викликаного прочитанням, Владислав Щербина створив дві полив’яні скульптури Енея*  
й козака-троянця. Його Еней (мал. 1) запально сміється, навіть регоче, згадував 
автор, так само, як слухачі реготали над текстом «Енеїди». Цей прийом відкритої 
щирої усмішки, яка випромінює позитив ретельно відображеною мімікою обличчя, 
доволі рідко зустрінеш у скульптурі того часу. Голову сповненого рішучості козака 
(мал. 2) подано дещо комічно: викликають усмішку надто витріщені очі й суворість 
обличчя. Художник привіз твори до Києва, продемонстрував колегам. Їх подальшу 
долю пригадати не міг. Нині уявлення про ці голівні композиції можна отримати 
лише за архівними фото. 

* У книзі Олени Корусь «Владислав Щербина. Фарфор и керамика» твір помилково датовано 
1961 роком [1, с. 97]

Мал. 2
Владислав Щербина. Скульптура «Троянець».  
Глина, поливи, ліплення.  
Дзінтарі, Юрмала, Латвія. 1958.  
Місцезнаходження та автор фото невідомі.  
Архів родини Владислава Щербини. Публікується вперше

Мал. 1
Владислав Щербина. Скульптура «Еней».  

Глина, поливи, ліплення.  
Дзінтарі, Юрмала, Латвія. 1958.  

Місцезнаходження та автор фото невідомі. 
Архів родини Владислава Щербини
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Мал. 3
Владислав Щербина.  
Скульптурна композиція «Троянці».  
Фарфорова маса, лиття,  
надполив’яна мальовка, h-26 см.  
Київський експериментальний 
керамікохудожній завод.  
Київ. 1960.  
Приватна колекція  
родини Владислава Щербини.  
Фото Павла Шевчука

Мал. 5
Владислав Щербина.  
Скульптурна композиція «Дідона».  
Фарфорова маса, лиття,  
надполив’яна мальовка, h-22 см.  
Київський експериментальний  
керамікохудожній завод.  
1960–1961.  
Національний музей українського  
народного декоративного мистецтва.  
Фото Павла Шевчука

Мал. 4
Владислав Щербина.  

Скульптура «Еней».  
Фарфорова маса, лиття,  

надполив’яна мальовка, h-22,5 см.  
Київський експериментальний кераміко

художній завод.  Київ. 1960–1961.  
Національний музей українського  

народного декоративного мистецтва.  
Фото Павла Шевчука
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Після повернення Владислав Щербина задумав зробити твір, який би 
відобразив позитивний дух літературного твору й характери головних персонажів. 
Він хотів створити велику виставкову композицію в шамоті, але ясний візуальний 
образ виник у фарфорі. На одному диханні виліпив 3-фігурну композицію під назвою 
«Троянці» (1960) (мал. 3). Троянці в нього сміливі, рішучі, стоять «усі, як один», усі 
готові йти за своїм ватажком. Використовуючи прийом постанови центральної 
фігури попереду двох бічних, автор показав множинність, перспективне зображення 
уявного численного війська троянців-козаків. Він підкреслив характерні для образів 
Івана Котляревського героїчні риси, але вніс своє ставлення до них: добру усмішку, 
враження бадьорості й позитиву. Таким чином, він звеличив і навіть ідеалізував 
козаків-голодранців, вояк і розбишак, нанизуючи на традиційний образ нові смисли. 

Колеги по заводу запропонували автору продовжити тему зображенням 
головного героя – моторного парубка Енея й фінікійської цариці, владичиці  
Карфагену – Дідони, перетвореної генієм Івана Котляревського на палкý українську 
молодицю. Роботу над образами супроводжував тривалий творчий пошук народних 
типажів, форм фігур та їх постанови. У результаті з’явилися дві скульптури й 
оформився триптих, що має дещо театралізований характер, хоча для втілення 
первісного задуму, на думку автора, було б достатньо фризово-розгорнутої  
в просторі, злитої в єдине ціле трійці козаків. 

Енея Владислав Щербина представив красивим, зухвалим, готовим до 
подвигів і впевненим у перемозі козаком (мал. 4). Вдягнений у пишне вбрання, 
із пірначем за поясом і шаблею, його герой – не зрілий козак-голодранець,  
як у письменника, а привабливий охайний парубок. Отже, художник і головного 
персонажа подав ідеалізовано. Увівши образ Дідони (трифігурна композиція), 
він простежив ще одну сюжетну лінію поеми – кохання Енея й Дідони (мал. 5).  
Її показано гостинною, милою, українською дівчиною в оточенні сестри й подруги. 
Свій первісний, народжений від емоції поштовх до створення скульптур автор 
збагатив смисловими відтінками, які відображають різні аспекти трактування 
образів персонажів, що виникають під час поетичної розповіді. У триптиху автору 
вдалося сконцентрувати запал, жвавість і гумор бурлескно-травестійного стилю 
поеми, відобразити її зміст і сюжетні зв’язки між персонажами. 

Невеликі за розмірами скульптури: «Троянці», «Еней» і «Дідона» – відзначені 
монументальністю композиційного рішення, мають виразні декоративні об’єми  
й простий силует, що запам’ятовується. Їх форми лаконічні й обтічні: «ні відняти,  
ні додати». Колористична гама заснована на сполученні природної білизни фарфору 
з основним кольором – червоним (наділеним тут емоційним підтекстом), який 
доповнено чорним і сірим. Автор естетизував форму, прагнув надати їй візуальної 
завершеності. Про це промовляє кожна лінія від голови до кінчика чобота. Кожну 
фігуру або композицію можна легко перевести в не менш красномовний лаконічний 
графічний малюнок, який буде відповідати тексту. 

Після того, як триптих було повністю завершено й втілено в матеріалі, 
художник представив його на засіданні Республіканської художньої ради тресту 
«Укрфарфорфаянс», де скульптури було затверджено з відзнакою й прийнято 
рішення: «старшого скульптора КЕКХЗ В. Щербину за створення високохудожніх 
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творів преміювати в розмірі місячного окладу»*. Два роки поспіль триптих 
експонувався на виставці, присвяченій 150-річчю від дня народження Тараса 
Шевченка. Його було високо оцінено закупівельною комісією Міністерства 
культури УРСР і придбано для державного музейного фонду. Нині він зберігається 
в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва 
(Фр 4913–4915). Скульптури під номерами моделей: 2927 – «Троянці» (h – 26 см),  
2914 – «Еней» (h – 22,5 см), 2912 – «Дідона» (h – 22 см) у авторському 
декоруванні Владислава Щербини були затверджені в масове виробництво з 
цінами за екземпляри вищого сорту відповідно: 12,00, 5,30 і 12,00 рублів. (мал. 6).  
Тираж першої партії для виробництва в Київському експериментальному кераміко-
художньому заводі впродовж 1962–1963 років було визначено в кількості 10000 
одиниць кожної скульптури**. Ймовірно, після випуску першої партії тираж  
не було продовжено, адже фігури виявилися складними у виробництві, виходили  
з численними розривами в масі.

* Протокол засідання № 1 від 20.02.1962 року. – Архів тресту «Укрфарфорфаянс».
** Додаток до протоколу від 16-17.11.1962 року. – Архів тресту «Укрфарфорфаянс»

Мал. 6
Фото триптиха Владислава Щербини «Енеїда» (1960–1961) із затвердженими цінами для масового 

виробництва. Автор фото невідомий. Архів родини Владислава Щербини. Публікується вперше

Своєю появою скульптурний триптих «Енеїда» визначив новий пізнаваний 
стиль формотворення в українській пластиці малих форм 1960-х років, який 
наслідували колеги з інших українських фарфорових заводів. Сам Владислав 
Щербина розвинув його у творах, що стосуються україніки: «Назар Стодоля» 
(спільно з Оксаною Жникруп), «Колечко», «Сусідка», «Дуняша», «Вакула» та ін. 
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Мал. 7
Владислав Щербина біля ескізу композиції «Троянці».  

Місце, дата зйомки та автор фото невідомі. Архів родини Владислава Щербини

Мал. 8
Лист від Дирекції виставок художнього фонду СРСР про створення Владиславом Щербиною  

у шамоті триптиха «Троянці». 1962.  
Архів родини Владислава Щербини. Публікується вперше
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Мал. 9
Бланк договору на створення Владиславом Щербиною у шамоті триптиха «Троянці».  

1962. Архів родини Владислава Щербини. Публікується вперше
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Мал. 10
Інна Коломієць. Рельєф «Троянці. Еней».  
Глина, поливи, ліплення. Київ. 1961. 
Місцезнаходження невідоме [2]

Думка про новий твір на тему «Енеїди» 
не полишала Владислава Щербину. Він 
осмислював твір, хотів підкреслити величність 
поеми й водночас гротескно змалювати окремі 
моменти. Мріяв представити інший триптих 
великого виставкового формату, де Олімп 
було б трактовано на манер критої соломою 
української хати, зобразити бенкет оголених 
олімпійських богів (тут простежується вплив 
ілюстрацій Анатолія Базилевича). Займала 
фантазію мистця й сцена в пеклі, де чорти 
підсмажують грішників. Хотів він зробити 
й корабель троянців, навіть виліпив ескіз  
у пластиліні: уявлення про нього можна 
скласти за архівним фото (мал. 7). На засіданні 
Спілки художників УРСР Владислав Щербина 
повідомив про свій намір створити новий 
триптих і представив ескіз. Між ним і Дирекцією 
виставок художнього фонду СРСР (Москва, 
вул. Черняхівського, 5) було вирішено укласти 
угоду (від 09 березня 1962 року) (мал. 8) на 
створення в шамоті скульптурного триптиха 
«Троянці» висотою 70 см (мал. 9). Згідно  
з договором, до 15 березня 1962 року художник 
повинен був представити композицію 
замовнику. Однак, беручи до уваги той факт, 
що бланк заяви на гонорар за цим договором 
залишився незаповненим і сам договір  
у двох екземплярах художник не підписав, 
роботу він так і не виконав*. Як усвідомив, 
розроблені ним ідеї композицій виявилися 
надто надуманими. Вони не знаходили відгуку 
у його власній душі, так само, як це колись 
зробило колективне прочитання поеми в колі 
друзів-мистців. Тому єдиний ескізний варіант 
у пластиліні він розламав і більше до втілення 
задуму не повертався. Хоча такий намір мав. 

На початку 1960-х років поруч із 
Владиславом Щербиною у творчих майстернях 
Спілки художників УРСР на вулиці Філатова 
(Київ) працювала скульптор станкових  

* Відповідні документи зберігаються в сімейному архіві Владислава Щербини
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* «Софійська гончарня» – майстерня експериментальної кераміки, очолювана Ніною 
Федоровою, заснована 1946 року. Розташовувалася на території заповідника «Софія 
Київська».

** Федорова Ніна Іванівна (1907–1993) – художник-кераміст, технолог. Закінчила Київський 
художній інститут (1930). Працювала в експериментальній майстерні при Київському 
державному музеї українського мистецтва. З 1946 року очолила Експериментальні 
майстерні художньої кераміки Інституту архітектури Академії будівництва  
і архітектури УРСР, з 1963 – у Київському зональному науково-дослідному інституті 
експериментального проектування житлових та громадських споруд

Олена Корусь
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і монументальних форм  Інна Коломієць. Мистці познайомилися в «Софійській 
гончарні»*, де за запрошенням Ніни Федорової** експериментували з майолікою. 
Як згадував Владислав Щербина, рухома духом суперництва, Інна Коломієць 
виконала 1961 року свій триптих у вигляді майолікових рельєфів: «Троянці. Еней» 
(72х87 см), «Дари латинянам від Енея» (65,5х99,5 см), «Дідона і Еней. Вулкан» (64х66 
см). Появу глиняного триптиха Інни Коломієць зафіксовано в багатьох літературних 
джерелах, однак репродуковано було лише один – рельєф «Троянці. Еней»  

(мал. 10). У трактуванні образів фантазія художниці більше підкорилася тексту Івана 
Котляревського й відтворила комічну сторону поеми. Енея вона зобразила чубатим, 
у «грішному тілі», як обшарпанця, у полотняних шароварах і селянській свитці. 
Напівжартома, напівсерйозно показала троянців-гуляк і вояк та кохання Дідони 

Мал. 11
Валентина Трегубова. Багатофігурна композиція «Енеїда».  

Фарфорова маса. Коростенський фарфоровий завод. Коростень. 1968.  
Приватна колекція Марини Лістрової. Автор фото Олена Корусь. Публікується вперше
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й Енея. Композиційно авторка розгорнула рельєфи на площині, колористично – 
збагатила їх яскравими відтінками полив. Твори експонувалися на Республіканській 
художній виставці (Київ, 1961). Екземпляри серії поповнили колекцію Полтавського 
літературно-меморіального музею імені Івана Котляревського, інші – прикрасили 
інтер’єри залу очікування Річкового вокзалу в Києві. Коли і чому їх було демонтовано 
з інтер’єрів – невідомо. Нині їх немає в оздобленні споруди.

На відміну від суто емоційного поштовху у Владислава Щербини й Інни 
Коломієць створення пластичної  фарфорової «Енеїди» (мал. 11) у Валентини 
Трегубової, скульпторки Коростенського фарфорового заводу, було програмним: 
його задумано й реалізовано до чергової ювілейної дати, пов’язаної з твором  
і постаттю Івана Котляревського. 

Художниця взагалі відмовилася від показу головних персонажів поеми, 
зосередивши увагу на епізоді бенкету богів Олімпу. Бурлескний характер поеми 
вона відтворила прямолінійно. Водночас розвинула одну з головних ідей Івана 
Котляревського – показ подій крізь призму народної сміхової культури. Валентина 
Трегубова підкреслила ігровий аспект поеми, зобразила бенкет богів-олімпійців 
як гучне українське застілля з веселощами, співами й танцями. Власне, можна 
стверджувати, що привабив її саме українізований дух поеми класика. З-поміж 
багатьох епізодів літературного твору вона обрала для показу той, що найліпше 
відповідав її власним естетичним уподобанням – відображенню в малій пластиці 
українських народних побутових сцен і звичаїв. Валентина Трегубова вирішила 
композицію з властивою їй показовою театралізованістю й оповідальністю: ввела 
аж 8 персонажів (типове число для її багатофігурних композицій). З-поміж них – 
персонажі римо-грецької міфології: Аполлон, Марсій, Бахус, Зевс, Венера, Гермес, 
що відпочиває, Юнона, а також фігура юнака, що уособлює традиційний український 
танок – гопак. Персонажі мають підкреслено етнічний характер трактування, навіть 
більший, ніж у Владислава Щербини. Авторка надала богам національного типажу, 
вдягла їх у панський або селянський одяг, традиційні шаровари й вишиванки. 
Еклектично поєднала український стиль одягу з античними уборами й атрибутами 
богів. Візуально трактування скульптур походить від глиняної іграшки, форма якої 
була творчо опрацьована авторкою. Колористично фігури вирішено в характерній 
для творчості мистця гамі, що поєднує мальовку підполив’яним кобальтом із 
селеном і золотом. Постанова й жестикуляція персонажів, подекуди патетична, 
має багато паралелей з образами акторів із опери «Енеїда». Цей факт дозволяє 
припустити, що художниця надихалася саме оперною візуалізацією поеми, а не її 
текстом. Інакше, чому б вона ввела в композицію фігуру під назвою «Гопак». У Івана 
Котляревського в описах бучних застіль козаків чи бенкету олімпійців натяку на 
танок (гопак) не було, натомість, як він є в опері. Так само, не було на обіді в Зевса 
Аполлона, хоча в опері цей персонаж також є. Цікаво, що авторське написання 
імені бога-покровителя мистецтв через дві літери «п», замість загальноприйнятих 
здвоєних «л», увійшло в затверджену в прейскуранті назву скульптури. Дивним 
також є прийняте Валентиною Трегубовою ім’я бога торгівлі Гермеса, адже в тексті 
«Енеїди» письменник застосовував римські імена богів (у цьому випадку – Меркурій) 
і лише ім’я верховного бога Зевса залишив грецьким. 
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IVAN KOTLYAREVSKY’S AENEID IN PLASTICS  
OF UKRAINIAN PORCELAIN AND MAJOLICA OF THE LATE 1950S – 1960S:  

EMOTIONAL AND AESTHETIC ASPECTS

The article deals with plastic works on the theme of Ivan Kotlyarevsky’s poem Aeneid, created  
in the late 1950s - the early 1960s by Ukrainian porcelain artists Vladyslav Shcherbyna and Valentyna 
Tregubova and sculptor-artist Inna Kolomiyets. The prerequisites that gave impetus to the creation  
of the compositions, the emotional mood they radiate, and the artistic and stylistic features of their 
visual embodiment have been analyzed. Archival photos and documents were introduced into scientific 
circulation for the first time

[Received October 12, 2017]

Key words: Ukrainian ceramology, majolica, porcelain, small plastic, sculpture, Aeneid, Ivan Kotliarevsky, 
Vladyslav Shcherbyna, Valentyna Tregubova, Inna Kolomiyets

Історія створення Владиславом Щербиною пластичної версії «Енеїди» 
свідчить про те, що емоційне пізнання здатне породжувати в людині яскраві 
творчі  імпульси й спонукати створювати синтетичні твори. Ведена емоційним 
викликом Інна Коломієць розсудливо наслідувала текст, намагалася підкреслити 
його комічний підтекст. Якщо в обох художників первісним творчим стимулом була 
весела емоція, то у Валентини Трегубової вона стала сюжетом. Авторка розсудливо 
підкорила текст поеми та її візуальний ряд власному вигаданому сюжету. При цьому 
головною метою під час створення скульптурної сюїти обрала вираження характеру 
українського народу, що, до речі, є властивим переважній більшості її багатофігурних 
композицій.

1. Корусь Елена. Владислав Щербина. Фарфор и керамика / Елена Корусь. – К. : АРТ 
КНИГА, 2016. – 376 с. : илл.

2. Щербак Василь. Сучасна українська майоліка / Василь Щербак. – К. : Наукова думка, 
1974. – 192 с.
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На основі інтерв’ю Леоніда Сморжа та його спогадів простежено основні моменти,  
що пов’язували філософа з гончарством Опішного – наукові публікації з проблематики народної 
творчості в періодиці, спілкування з місцевими гончарями, формування колекції опішненської 
кераміки другої половини ХХ століття, роль у створенні й розбудові Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному

[Одержано 12 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, кераміка, гончарство, колекція, Опішнянський завод 
«Художній керамік», Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному, Леонід Сморж

У садибі відомого колекціонера опішненської кераміки, доктора 
філософських наук, професора Леоніда Сморжа в червні 2010 року 
відкрито Меморіальний музей-садибу. Ініціатором його створення 

став керамолог Олесь Пошивайло, а сам власник садиби погодився з пропозицією – 
він передав музеєві своє дворище, будинок з усім наповненням, зокрема й колекцію 
кераміки, сформовану впродовж життя. Прикметно, що це зібрання –  рідкісний 
випадок в українському музеєзнавстві, коли керамологічна колекція потрапила 
детально атрибутованою зі слів власника-науковця. Під час передачі більшість 
відомостей про авторів виробів (у багатьох випадках – і форми, і мальовки), час їх 
виготовлення, спосіб надходження детально записано в актах. В експозиції Музею-
садиби представлено унікальні авторські роботи відомих опішненських гончарів 
Івана Білика, Михайла Китриша, Василя Омеляненка, Гаврила та Явдохи Пошивайлів, 
Олександри Селюченко, Григорія Тягуна, Трохима Демченка та інших. Близько 35 % 
колекції складають іграшка (монетка, свистунці) й скульптурні композиції. Основна 
частина колекції – декоративний і вжитковий посуд (вази, глечики, супники, макітри, 
тикви, куманці, плесканці, тарелі, миски, кухлі). З-поміж них – твори збирача Леоніда 
Сморжа.

Однак зацікавлення Леоніда Сморжа гончарством мало й характер 
випадковості, і певну долю закономірності. Відповідно й проявилося воно в різних 
іпостасях.

Особисто я познайомилася з Леонідом Сморжем улітку 2005 року. Ця людина 
викликала лише позитивні емоції. Я записала кілька інтерв’ю з керамологом 
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і, власне, за цими матеріалами спробую простежити, як вплинуло гончарство 
Опішного на філософа й навпаки.

За твердженням Леоніда Сморжа, гончарством як ремеслом і мистецтвом 
він зацікавився випадково, деякою мірою навіть від лінощів (небажання працювати 
вдома). І кераміку збирати почав, щоб зберегти щось на згадку про славу гончарного 
осередку, який уже почав занепадати: «Я це давно говорив і можу повторювати 
десять разів, хоча я не любитель повторювати. Я, як більшість опішнян  
і мешканців навколишніх сіл, на все це гончарство, як таке, абсолютно не 
звертав уваги. Ліплять там горшки, частина там невеличка ходила на завод. 
Ну, і хай ходять. Тим більше, що прийнято традиційно так з іронією, сарказмом 
говорити про цих «горшколіпів». І так воно і тяглося. Приїжджав у відпустку. 
Деякі знайомі говорили: ага, я там працюю на керамзаводі. А потім раз зайшов, 
другий раз зайшов, а там знайомі, поговориш, постоїш. Робить нічого. Я ледащо 
то велике. Матері не дуже помагав. Походжу, послухаю, про що там говорять. 
І оті розмови, що от уже все відходить, що кераміка, як така, уже сходе на нуль, 
скоро воно все пропаде. Думаю: «Поки вона там пропаде, треба щось таке на 
пам’ять». Взяв купив горщечок один, другий. І так поступово став заходить 
частіше, розмовляти, цікавитися. І чим більше цікавився – і більше розумів, що 
процес відбувається незворотний, що дійсно вся ця народна творчість занепадає. 
А в Опішному вона гине» [6].

Поступово знайомлячись і спілкуючись з майстрами, Леонід Сморж почав 
перейматися їхніми проблемами. Гончарство Опішного, зокрема доля заводу 
«Художній керамік» і його пересічних працівників, стало для нього близьким. 
У виробах на перше місце філософ ставив прояви індивідуальності кожного майстра 
і переймався, що планове виробництво в заводі нищить її: «Бо не всі ж розуміють, 
що суть не в товарності, а в тому, що будь-який виріб народного майстра – це 
жива творчість, рука конкретного майстра. Його пульс, биття серця, його 
думка. Про це ж рядова людина ніколи не думає, вона дивиться, щоб блискуче, 
відполіроване, красиве... Вони не розуміють, що ціна технологічно вишуканих 
виробів не в тому, що воно блищить, а в майстрові самому. Рука майстра і жива 
людська індивідуальність – це цінилось. А народ у більшості цього не розуміє. 
До народної творчості ставляться в більшості зневажливо. І тільки ті люди, 
які глибоко це розуміють і патріотично налаштовані, то для них ця народна 
творчість і близька, мабуть, ближче, ніж професійна, але це невелика група 
людей. От, якщо брати і Селюченко, з точки зору, скажімо, зовнішньої красивості, 
відпрацьованості, вигладженості, блиску, звичайно, вона не може конкурувати 
з тим, що, скажімо, якийсь німецький завод Мейсена і так далі виробляє оці 
порцеляни століттями, часто за одними й тими ж шаблонами» [6].

Тож, відвідуючи завод, Леонід Сморж перейнявся існуючими проблемами  
і намагався привернути до них увагу громадськості, передусім, як науковець – 
шляхом публікації статей у періодиці: «Ото таким чином я прилучився, здебільшого, 
через знайомство і розмови з людьми, яких я особисто знав, я вийшов на цю 
тему, яка звичайно виходить за межі і Опішного, і просто кераміки. Занепад 
кустарного промислу і народної творчості» [6]. Наприкінці 1960-х років світ 
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побачили кілька праць науковця, присвячених гончарству: «Завтрашній день 
опішнянської кераміки» [2], «Закріплення традицій і утвердження нового» [3], 
«Щоб відродилася слава Опішні» [5]. Зокрема, у статті «Завтрашній день 
опішнянської кераміки» Леонід Сморж окреслив основні проблеми діяльності 
заводу «Художній керамік». Це й шкідливі «кустарні» умови праці, що тягне за 
собою велику плинність кадрів, і недосконала, на думку автора, система оплати 
праці гончарів, що сприяє дефіциту висококваліфікованих майстрів і небажанню 
молоді йти в підприємство, і відсутність науково розроблених технологій окремих 
етапів виготовлення виробів, зокрема «технології глазурування», що проявляється 
в значній кількості бракованої продукції. І ставка керівництва на «план» і «цифру», 
і неврахування того, що виготовлення гончарного посуду, передусім, має бути 
творчим процесом, а не виробничим. Одночасно науковець у статті порушив 
питання майбутнього народної творчості Опішного. Він один із перших у публікаціях 
порушив питання про необхідність створення в Опішному заповідника: «Опішня 
повинна стати своєрідним заповідником народної творчості – і не лише кераміки, 
але й вишивання і килимарства» [2, с. 52]. Його праці стали поштовхом для 
створення 1986 року Музею гончарства в Опішному, який нині володіє найбільшою 
керамологічною колекцією в Україні. Пророчими виявилися й слова: «На справжню 
кераміку мода ніколи не пройде» [2, с. 50]. Дійсно, високомистецькі глиняні твори 
й нині, через п’ятдесят років, ціняться суспільством і зберігаються в музейних 
колекціях світу.

Як згадувалося вище, Леонід Сморж відіграв важливу роль у створенні Музею 
гончарства в Опішному. Він не лише порушив це питання в літературі. Спілкуючись із 
ще молодим Олесем Пошивайлом, філософ наголошував на важливості збереження 
історичної пам’яті гончарного Опішного: «У значній мірі надихнув Вашого начальника 
на те, що він усе-таки пішов по такій лінії. Те, що я поміг стати істориком. 
Те, що я постійно йому говорив, але він такий відмовчувався, відмовчувався. 
Я говорив: «Саша, твоя історична задача продовжувати...» А потім дивлюсь: 
пише дипломну, зразу курсову на 4-му курсі, а потім дипломну по опішнянській 
кераміці. І пішов, пішов, пішов... Прийшов у Музей архітектури і побуту на цей 
відділ. Потім дерзнув, я не знаю, величезний це стрибок, звичайно» [6]. Активно 
підтримував Леонід Сморж Олеся Пошивайла і в процесі розробки концепції 
майбутнього музею, про що він написав у своїх спогадах: «Ідея створити музей 
кераміки в Опішному настільки оволоділа нами, Олесем Пошивайлом і мною, що 
ми при зустрічах часто обговорювали її. Коли ж після одруження його забрали 
на військову службу, яку він відбував під Києвом, то перед Новим 1983 роком він 
спочатку написав мені листа, в якому насамперед йшла мова про кераміку і музей, 
співробітництво в цій справі, а в передноворічний день він зателефонував мені, 
сказав, що відпросився в командування, завітає під вечір до мене. Він був у мене 
з дружиною, прихопивши із собою вже написані ним матеріали про Опішне, які 
згодом ввійшли в монографію і стали основою дисертації. В той вечір ми багато 
говорили про музей, можливості його утворення, організації, функціонування 
і шанси на існування» [4, арк. 259]. Згодом Леонід Сморж брав активну участь  
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у  розбудові новоствореного Музею-заповідника. Підтвердив цей факт і сам засновник 
Музею-заповідника – Олесь Пошивайло: «Леонід Сморж не лише писав наукові 
праці, а й клопотався перед різними державними й громадськими організаціями 
про заснування й розгортання діяльності Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному. Без його багатолітніх добродійних зусиль 
у гончарській столиці, можливо, так ніколи б і не постав Національний центр 
збереження й вивчення гончарної спадщини українців» [1, с. 123].

На теоретичному осмисленні проблеми гончарства, кераміки Опішного, 
заводу Леонід Сморж не зупинився. Паралельно в себе вдома він формував 
колекцію глиняних виробів сучасних опішненських майстрів. Прикметно, що ця 
колекція кераміки – одна з небагатьох в Україні, яка спеціально не формувалася. 
Леонід Сморж, щороку відвідуючи майстрів заводу «Художній керамік», спілкуючись 
із ними, сформував унікальну колекцію опішненської авторської кераміки 1960-х 
– кінця 1980-х років, окремі твори якої існують лише в одному екземплярі.  
Ця колекція частково ілюструє розвиток гончарства конкретного регіону впродовж 
певного проміжку часу. Основний принцип формування зібрання – випадковість: 
«Я не ставив собі завдання зробити так, щоб було щось краще, ніж там десь, 

Леонід Сморж (ліворуч)  
і Олесь Пошивайло у кімнаті 
Опішнянського заводу  
«Художній керамік», виділеній 
для Музею гончарства.  
Опішне, Полтавщина. 05.08.1987.  
Фото Ярослава Дацюка.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства  
в Опішному, Національний архів 
українського гончарства 
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те, що мені подобалося, і те, що мені було доступно, бо начальство завода 
за радянської влади, з одного боку, в якійсь мірі трішки мене побоювалося, що 
я можу якусь розмову в пресу написати, а з другого боку – не любило внаслідок 
того, що побаювалося. Чого це він тут, як кажуть, маячить, виглядує, винюхує,  
як диверсант. Хоча так ніби зовні й все добре було. Та зрозуміло, що мені назустріч 
не йшли, але і не заважали. І справу я мав або з майстрами безпосередньо, або 
з комірницею. Бо там завжди йшов такий грабіж, усе, що краще, оці комірники 
відбирали, десь ставили, комусь дарували, комусь продавали, неофіційно. То я, 
здебільшого, у них там купував. А скажімо, такі вироби, ліплені, здебільшого мені 
дарували» [6]. 

Отже, основна частина колекції – дарунки. Проте сам Леонід Сморж 
зізнавався, що в ті часи він вважав скупими гончарів, які свої роботи не роздарювали, 
а продавали: «Китриш мені в шістдесятому році подарував. <...> Білика я тепер 
розумію, хоча свого часу вважав, що він скупуватий. А потім думаю (це я тепер 
розумію): мало таких, як я, а це ж трудно, затрати великі, хай і на державному 
матеріалі, але ж труд і талант. То я його купував, але, як тепер розумію,  
за копійки, тепер би воно варто було б порівняно більше. Це ж оригінальна була 
робота, це не те, що миска, яку на станку штампують» [6]. Тож усвідомлення 
цінності ручної праці, її індивідуальності прийшло на папері раніше, ніж у житті. 
Лише будучи на заслуженому відпочинку, філософ зрозумів, що кожна авторська 
річ має бути оцінена достойно, тоді як про проблему творчої індивідуальності  
й планового «валу» він писав ще наприкінці 1960-х років. 

Формувати колекцію кераміки Леонід Сморж почав у 1960-х роках. Ймовірно, 
це було в другій половині 1960-х років, після захисту кандидатської дисертації. 
На таку думку наштовхує його твердження про те, що період написання докторської 
дисертації зовсім перервав і його збирацькі спроби в 1970-х роках: «Особливо 
інтенсивно я почав десь так у 1960-х – на початку 1970-х. А потім затухло. 
Пов’язано, насамперед,.. з докторською. Це я тільки вам пунктиром позначив,  
які прийшлося витримувати психічні й ідеологічні атаки, скільки їздити  
в Москву на різні пленуми ВАК, де мене громили й буквально пробували втопити, 
приписували і антимарксизм, і що хочете. То кераміка і все це відійшло на 
другий план, і експедиції пропали, вже я нікуди не їздив. А все голова була 
зайнята цим. Я страшно багато працював, писав» [6]. Після захисту дисертації 
філософ спробував знову повернутися до колекціонування, але вже не було того 
результату, що в попередні роки: «А потім, вже як захистив (дисертацію. – О. Л.), 
то я знову трішки займався. Це вже було, як кажуть, «у свинячий голос». Усе. 
Кінець 1960-х – початок 1970-х років – найбільш інтенсивний. Частково я збирав 
і вишивку. Є трішки. Але вже тоді, коли Опішне вже фактично пограбували. 
Вивезли – Ленінград, Москва, Київ, потім музей, який у Переяславі-Хмельницькому, 
Сікорського. <...> Як я його спитав: «Де Ви найбільше зібрали експонатів?» <...> 
«Ви знаєте, в Опішні. Я особисто вивіз відтіля більше півтори тисячі експонатів». 
А я кинувся тоді, коли вже все повивозили» [6]. Тож питання вивезення місцевих 
творів мистецтва іншими дослідниками Леоніда Сморжа хвилювало, хоча із суто 
меркантильних позицій.
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Оксана Ликова
ВЗАЄМОВПЛИВИ ФІЛОСОФА Й ОПІШНЕНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА

Ключову роль у долученні філософа до гончарства все ж таки зіграла родина 
гончарів – Гаврила та Явдохи Пошивайлів. Вони сприяли й формуванню колекції 
опішненської кераміки, і пробудженню й розвитку здібностей Леоніда Сморжа 
в ліпленні глиняних скульптур міфологічного жанру: «А потім я познайомився... 
з дідом і бабою Пошивайлами. Настільки ці люди для мене стали близькі, а я для 
них, що ближчі, ніж будь-які родичі. Скільки речей у мене їхніх є! Я тільки тепер 
роздумую, і все це вони мені дарували. Ні копійки не брали, не дозволили й копійки 
заплатити. А речей багато. Хоча їхніх безпосередньо мало роздавав, але все одно 
роздавав. Здебільшого воно в мене збереглося. Але навіть якщо так підібрати, ті 
всі тарілі, то вийде багатенько. <...> Вони для мене зробили близько сотні мисок. 
І я посилав їх посилками. А пошта знаєте як: їх кидають, половина бою була. Та й 
то в мене ще є десятка два-три їхніх мисок. Воно... стало для мене близьким  
і рідним ділом. Поступово сам до діда став приходити на роботу. Відпустка два 
місяці, робити нічого, дома ледащо нічого по хаті не хоче робити. До гончарів! Тим 
більше цей цех, що на млинській горі, близько, щодня можна було... ходити. І так 
це стало для мене... близькою справою. А дід і баба... то при них я вперше зробив 
отого попа, і дід дуже одобрив. <...> Це мене натхнуло, і я став ще ходити туди 
ліпити» [6]. У Леоніда Сморжа дійсно були художні здібності, тож його скульптури 
були досить вдалі, особливо, якщо взяти до уваги той факт, що він ніде спеціально не 
вчився за мистецьким профілем. Нині в колекції Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному зберігаються ліплені твори філософа.

На питання про долю колекції Леонід Сморж довго не давав конкретної 
відповіді: «Не можу я нічого конкретного сказати, ніяких там заповідей. Думаю, 
як буде, так і буде. Ще, я думаю, час є. Це одне. А по-друге, навіть неприємно буде, 
якщо... взяти оце – воно вже не моє, бо я заповів його. Воно вже просто живе  
в моїй свідомості. <...> Всі вони мені надзвичайно знайомі. Натяки були в якійсь мірі 
і з Музею Гончара, і Музею архітектури і побуту від Щербань: «Якось ми до Вас 
пришлем людину, яка зробить каталог». Я їм відмовив. Мене це не тривожить, 
я не думаю про це» [6]. Лише незадовго до смерті Леонід Сморж почав задумуватися 
про долю свого спадку. Пощастило отримати цю колекцію, як і епістолярну спадщину 
й науковий доробок, саме музею в Опішному, до створення якого Леонід Сморж 
доклав чимало засиль і долею якого переймався все своє життя.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що вплив був 
взаємним. Спілкуючись з місцевими гончарями, Леонід Сморж переймався їхніми 
проблемами. Оскільки він був науковцем, то й вирішувати їхні проблеми намагався 
саме як науковець – друкував статті в періодичних виданнях, де порушував нагальні 
проблеми розвитку гончарства в заводі «Художній керамік» та і в самому Опішному. 
Розуміючи, що відродити славу, що вже минає, неможливо, Леонід Сморж 
доклав чимало зусиль для створення й розбудови музейного закладу в селищі 
– Національного музею-заповідника українського гончарства. Одночасно й самі 
гончарі впливали на формування особистості філософа. Відвідуючи завод, Леонід 
Сморж поступово сформував унікальну колекцію глиняних виробів опішненських 
гончарів другої половини ХХ століття. Долучився професор і до створення глиняних 
скульптур. Спілкуючись з родиною Пошивайлів, він почав робити скульптурні 
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композиції міфологічного характеру. Тож, як бачимо, і гончарство, зокрема гончарі, 
вплинуло на формування вподобань Леоніда Сморжа, і він доклав чимало зусиль 
задля висвітлення проблем народного гончарства й збереження унікальних творів 
кераміки для нащадків.
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INTERACTIONS OF THE PHILOSOPHER AND THE OPISHNE POTTERY 
(BASED ON THE MATERIALS FROM LEONID SMORZH’S BIOGRAPHY)

On the basis of interviews with Leonid Smorzh and his memoirs, the main points that linked  
the philosopher to pottery of Opishne were traced. These are scientific publications on the problems  
of folk art in periodicals, communication with local potters, formation of a collection of Opishne 
pottery in the second half of the twentieth century, his role in the establishing of the National Museum  
of Ukrainian Pottery in Opishne
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Охарактеризовано творчий доробок Гаврила, Явдохи та Миколи Пошивайлів у колекції 
Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда 
Сморжа. Наголошено на важливому значенні колекціонування в справі збереження культурної 
спадщини України, зокрема згадано про досягнення в цій справі відомого науковця

[Одержано 2 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, колекціонування, колекція, гончарство, гончарні твори, 
Леонід Сморж, Гаврило Пошивайло, Явдоха Пошивайло, Микола Пошивайло

В
ажливу роль у формуванні колекції Меморіального музею-садиби 
філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа 
відіграло знайомство вченого з народними майстрами: Григорієм 

Тягуном, Олександрою Селюченко, Параскою Біляк, братами Іваном, Миколою 
й Гаврилом Підгребельними, подружжям Михайла й Галини Китришів, Ганною 
Діденко, Зінаїдою Линник, Василем і Петром Омеляненками, Марією Бондаренко, 
Поліною Сисою, Василем Біляком, В’ячеславом та Іваном Біликами, Гаврилом  
і Явдохою Пошивайлами та їхнім сином Миколою Пошивайлом і багатьма іншими 
мистцями.

Після закінчення університету (1958) Леонід Сморж випадково відвідав 
виробництво Опішнянського заводу «Художній керамік», де й зав’язалося тісне 
спілкування з гончарями й малювальницями. Учений часто відвідував цехи заводу, 
розмовляв з майстрами, переймався їхніми інтересами, потребами, настроями, 
вбачаючи в них не просто працівників заводу, а творчі особистості з власними 
думками. Згодом з багатьма подружився. Ці суто людські стосунки тривали 
десятиліттями. Леонід Сморж був переконаний, що деякі гончарі за своїми 
моральними якостями й духовним розвитком часто були вищими за тих, хто більш 
освічений або має науковий ступінь [6, с. 389-414].

У липні 1968 року в цеху № 4 Леонід Сморж познайомився з гончарним 
подружжям – Гаврилом і Явдохою Пошивайлами, та їхнім сином Миколою. У них 
склалися особливі стосунки. Згодом він став для них «своїм». Під час відвідин їхньої 
затишної й привітної оселі велися розмови про професійні справи, гончарювання, 
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Мал. 1
Гаврило Пошивайло за гончарним  
кругом у цеху № 4 Опішнянського заводу 
«Художній керамік».  
Опішне, Полтавщина. Липень 1968.  
Фото Леоніда Сморжа.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства 

оплату праці, взаємовідносини в заводі, сенс життя, про долю опішненського 
гончарства. Саме тут зародилася ідея створення першого приватного музею  
в Опішному. Любов до народного мистецтва, прагнення зберегти для нащадків 
якомога більше прабатьківських скарбів, колекціонерські пристрасті об’єднали 
вченого-філософа, естета Леоніда Сморжа й малювальницю Явдоху Пошивайло. 
Згодом їхня мрія перетворилася на реальність. На початку 1970-х років приватний 
музей родини Пошивайлів прийняв перших відвідувачів.

Поступово Леонід Сморж серйозно захопився колекціонуванням кераміки, 
яку полюбив, глибоко розуміючи важливість гончарства як своєрідного явища в 
художній культурі українців. Майже півстоліття (кінець 1960-х – 2000-ні) він збирав 
свою колекцію опішненської кераміки. Маючи витончений художній і естетичний 
смак, відшукував, відбирав найкращі зразки вжиткового посуду: миски, тарелі, 
куманці, барила, супники, горщики, глечики, банки, тикви, оздоблені мальовкою; 
глиняну іграшку, декоративну скульптуру, сюжетні композиції. Зібрання має понад 
сімсот творів кераміки, виготовлені здебільшого сучасниками Леоніда Сморжа. 
Свою колекцію філософ називав найбільшим скарбом, який він мав і який хотів би 
мати, адже ні золото, ні дорогоцінне каміння не принесли б йому стільки радості.

Особливе місце в експозиції Меморіального музею-садиби філософа  
й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа займають твори Гаврила 
та Явдохи Пошивайлів, а також їхнього сина Миколи. Усі вироби вражають 
довершеними формами й витонченою опішненською мальовкою, зберігають 
найкращі традиції опішненського гончарства середини ХХ століття.
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Мал. 2
Микола Пошивайло (1), Гаврило Пошивайло (2) 
(форма), Явдоха Пошивайло (мальовка). Тарелі (1-2).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 
5,3х32,5; 5,7х29,5 см. Опішне, Полтавщина. 1970ті.  
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному. Фото Тараса Пошивайла

Мал. 3
Гаврило Пошивайло (форма), Явдоха Пошивайло 
(мальовка). Миски (1-3).  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, вдавлювання 
(2, 3), мальовка, 7,9х19,6; 11,2х25,8; 9,8х21 см.  
Опішне, Полтавщина. 1974–1975 (1), 1970ті (2, 3). 
Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному. Фото Тараса Пошивайла
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Мал. 5
Микола Пошивайло (форма),  

Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Глек «Сова».  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ліплення, мальовка, 26,2х18,8 см.  

Опішне, Полтавщина. 1969–1970.  
Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному.  
Фото Тараса Пошивайла

Мал. 6
Гаврило Пошивайло (форма),  
Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Горщик.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
мальовка, 10,4х12 см.  
Опішне, Полтавщина.  
Перша половина 1970х.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному.  
Фото Тараса Пошивайла

Мал. 4
Микола Пошивайло (форма), Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Супник. Глина, ангоби полива, гончарний круг, мальовка, 
20,5х27,8 см. Опішне, Полтавщина. Перша половина 1980х.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному. Фото Тараса Пошивайла
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Мал. 9
Гаврило Пошивайло (форма),  
Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Ваза. Глина, ангоби, полива,  
гончарний круг, мальовка,  
30,1х19,8 см.  
Опішне, Полтавщина. 1970ті.  
Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному.  
Фото Тараса Пошивайла

Мал. 8
Микола Пошивайло (форма),  
Марія Бондаренко (мальовка).  
Тиква.  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, 
ліплення, мальовка, 31,3х19,2 см.  
Опішне, Полтавщина. Середина 1960х.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному.  
Фото Тараса Пошивайла

Мал. 7
Гаврило Пошивайло (форма), Марія Бондаренко (мальовка).  
Ваза. Глина, ангоби, полива, гончарний круг, мальовка, 36,6х21,7 см.  
Опішне, Полтавщина. 1973. Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному. Фото Тараса Пошивайла
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Мал. 10
Гаврило Пошивайло (форма), Явдоха Пошивайло (мальовка). 
Барині (1-3). Глина, ангоби, полива (2), гончарний круг, 
проколювання (2), ритування (2), мальовка, 12,6х7,1х7; 18,2х9,2х9; 
13х7,4х6,5 см. Опішне, Полтавщина. 1970ті; 1980ті (3).  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному. Фото Тараса Пошивайла

31 2

Мал. 11
Гаврило Пошивайло (форма),  
Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Скульптура «Вершник».  
Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення,  
проколювання, мальовка, 29,8х19,3х10,8 см.  
Опішне, Полтавщина. 1970ті.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному.  
Фото Тараса Пошивайла
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Мал. 12
Микола Пошивайло. Соловейсвистунець.  
Глина, полива, гончарний круг, ліплення, ритування,  
проколювання, 8,1х8,6х5,6 см.  
Опішне, Полтавщина. Початок 1990х.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному. Фото Тараса Пошивайла

Мал. 13
Гаврило Пошивайло (форма),  

Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Соловейсвистунець.  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг, ліплення, 
проколювання, вдавлювання, мальовка, 6,5х10,1х5,7 см.  

Опішне, Полтавщина. 1970ті.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному. Фото Тараса Пошивайла

Мал. 15
Гаврило Пошивайло (форма),  

Явдоха Пошивайло (мальовка).  
Кухоль.  

Глина, ангоби, полива, гончарний круг,  
ліплення, мальовка, 8,7х11,6 см.  

Опішне, Полтавщина. Початок 1970х.  
Національний музей-заповідник українського гончарства  

в Опішному. Фото Тараса Пошивайла

Мал. 14
Микола Пошивайло, Леонід Сморж.  
Попільниця.  
Глина, полива, ліплення, ритування,  
9,7х16,3х14,7 см. Київ. 26.11.1976.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному.  
Фото Тараса Пошивайла
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Окрасою колекції є мальований посуд Гаврила (автор форми) та Явдохи 
(мальовка) Пошивайлів: миски, тарелі, супники, барило, тикви, вази, кухлі, глек 
«Сова», банка, цукорниця. Посуд Миколи Пошивайла представлений посудинами 
«Сова», «Порося», покришкою «Козак Мамай».

Відомо, що в побуті вчений користувався мальованим посудом: «Частенько 
я вибирав котрогось милого моєму серцю глечика і йшов з ним на базарчик по 
молоко. По дорозі майже кожен зустрічний запитував мене: «Де Ви таке диво 
придбали?» А глечик так і сяяв у моїх руках, неначе справжня коштовність», – 
згадував Леонід Сморж [3].

Колекціонер безпомилково визначав «почерк» малювальниць: «У кожної 
з них власний почерк. У Явдохи Данилівни в орнаменті часто закомпоновані 
птахи, рибки, а серед квітів вона найбільше любила конвалії… У Параски Петрівни 
(Біляк. – М. Я.) майже скрізь квіти, великі, яскраві, іноді в композиції малюнка 
– грона винограду. Лінії плавні, спокійні… У творчому почерку увесь характер 
мисткині…» [2].

Інколи майстри виготовляли твори для колекції на замовлення вченого. Ось 
так описував колекціонер історію одного експоната: «…У цеху працювали шестеро 
гончарів, серед них Гаврило Пошивайло вважався творчим майстром. Він неохоче 
тиражував глечики, тому, знявши з гончарного круга черговий із них, узяв більшу 
за попередні глиняну грудку і, кинувши її в центр круга, що крутився, тихим 
голосом сказав мені: «Зроблю тобі тикву...»

І ось через якісь хвилин дві-три під його руками, ніби силою чаклунства, 
поблискуючи вологими боками, виросла чудової форми посудина, про яку перед 
цим говорив я, мріючи про те, щоб мати її у своїй колекції, яку я збираю.

«Добре вийшло, – зупиняючи круг і милуючись посудом, промовляє Гаврило 
Пошивайло. – І пук хороший, і шийка ніжна. А баба моя розмалює. Аби добре 
випалилось». 

Він обережно й ніжно взяв виріб і поставив неподалік від себе. Невесело 
зітхнувши, він знову заходився тиражувати глечики» [6, с. 406-407].

Колекція репрезентує глиняну іграшку, пластику малих форм – це опішненські 
«барині», іграшка-«монетка», свистуни-солов’ї. «Після смерті Олександри 
Селюченко Гаврило Пошивайло залишався майже єдиним майстром, котрий ліпив 
традиційних баринь. Його барині – «баришні» – великих розмірів, теракотові, 
декоровані розписом. Композиційно та за манерою ліплення вони є продовженням 
давньої антропоморфної скульптури й зберігають надзвичайно архаїчні елементи: 
фронтальність постави із заокругленими руками, дзвоноподібна спідниця, 
«величний», ніби застиглий вираз обличчя», – писала кандидат мистецтвознавства 
Олена Клименко [4]. У колекції Музею-садиби зберігається сім «баринь» Гаврила та 
Явдохи Пошивайлів.

Привертають увагу іграшки-солов’ї у вигляді маленького глечика чи горщика, 
до якого з одного боку приліплено голову птаха, з протилежного – хвіст з отвором 
для свистіння. Якщо цю посудину заповнити водою й подути в отвір, з’являється звук, 
схожий на тьохкання солов’я. Цікаво, що такі свистуни виготовляло тільки творче 
подружжя Пошивайлів, пізніше – Микола Пошивайло.
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Мал. 16
Фрагмент інтер’єру Меморіального музеюсадиби філософа й колекціонера опішненської кераміки 

Леоніда Сморжа. Опішне, Полтавщина. 2017.  
Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства

Марія Яценко
ТВОРИ РОДИНИ ПОШИВАЙЛІВ У КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ-САДИБИ ФІЛОСОФА...

Окрему групу в колекції становить «монетка» – посуд для забави дітям: 
макітерки, мисочки, тарілочки, кухлики, горщечки, сільнички. Такий мініатюрний 
посуд оздоблений фляндрівкою, концентричними колами, накапуванням білим, 
червоно-коричневим, зеленим, темно-брунатним ангобами. Іноді застосовували 
біле або темно-брунатне тло. Прозора полива надавала виробам яскравості [1].

У колекції представлено декоративну скульптуру. Це «Вершник» та «Птах» 
Гаврила й Явдохи Пошивайлів, «На ярмарок в Сорочинці», «Ой, чия то молодиця», 
«Чорти», «Чорт», «Баран» Миколи Пошивайла. Леонід Сморж і сам любив 
працювати з магічним матеріалом – глиною, захоплювався ліпленням образів 
потойбічних сил, зокрема чортів, а також гоголівських героїв. Збережено дві 
попільниці з чортами, виготовлені в співавторстві Миколи Пошивайла й Леоніда 
Сморжа (Київ, 26.11.1976).

Зі слів колекціонера Леоніда Сморжа, твори родини Пошивайлів у колекції 
датовано 1970-ми – 1980-ми роками, на деяких зазначено дати, наприклад «Ваза» 
(1973), «Таріль» (1975), «Таріль» (19.04.1970).
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Характерно, що переважна більшість збережених у колекції творів мають 
авторські підписи, нанесені ритуванням: «ПГН ПЯД», «Пошивайли ГН\ЯД». Микола 
Пошивайло ставив такі підписи: «Пошивайло», «Пошивайло М.Г.», «М Г». 

Відомо, що багато творів Гаврила, Явдохи та Миколи Пошивайлів знаходяться 
в інших приватних колекціях, які, на жаль, є закритими для широкого загалу. Явдоха 
Пошивайло часто дарувала свої вироби. Ось, як про це у своїх спогадах записав 
Леонід Сморж: «Пам’ятаю, в сімдесят першому році, коли ми з Петром Ганжею, 
тоді головним художником Опішнянського заводу «Художній керамік», були  
в гостях у Гаврила Никифоровича і Явдохи Данилівни, і стали дорікати їм за те, 
що вони даром роздають свої кращі вироби, часом зовсім стороннім і випадковим 
людям, тоді як дехто з провідних гончарів бере за свої вироби добрі гроші і має про 
себе пресу, Явдоха Данилівна відповіла: «Хай пишуть, хай багатіють. А гроші – то 
таке: приходять і відходять. А так люди помнять, що був такий худий гончар – 
Пошивайло. Оце, скаже, ваше у мене є. Пам’ять людей – це набагато краще, ніж 
гроші» [5, с. 253]. 

Внесок творчого доробку родини Пошивайлів у формування колекції 
Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа важко переоцінити. Вони не тільки зібрали й зберегли власну 
колекцію, що стала основою для відкриття Меморіального музею-садиби гончарської 
родини Пошивайлів (1999), а й люб’язно дарували свої твори колекціонеру Леоніду 
Сморжу. Вони становлять майже третину його колекції.

Аналізуючи колекціонерські заслуги Леоніда Сморжа, хотілося б відзначити, 
що впродовж багаторічної подвижницької діяльності він зібрав, зберіг і передав, 
згідно із заповітом, у Національний музей-заповідник українського гончарства  
в Опішному унікальну колекцію кращих творів опішненських гончарів і малювальниць 
і записав спогади про них, які залишаться для майбутніх поколінь. Важливо, що 
колекція стала відкритою, має наукову цінність, засвідчує своєрідний розквіт 
гончарства впродовж 1960-х – 1980-х років. Вона є багатим матеріалом для 
дослідження науковцями й мистецтвознавцями та приносить велике естетичне 
задоволення всім, хто бажає долучитися до краси опішненської кераміки.
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й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа [Електронний ресурс] 
/ Вікторія Зубань // Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера 
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2. Зубань В. Мальовані миски в колекції Меморіального музею-садиби філософа  
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кераміки Леоніда Сморжа [сайт]. – Режим доступу : [smorzh.opishne-museum.
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y-kolektsionera-opishnenskoyi-keramiky-leonida-smorzha]
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WORKS OF THE POCHYVAILO FAMILY IN THE COLLECTION  
OF THE MEMORIAL MUSEUM-ESTATE OF THE PHILOSOPHER  
AND COLLECTOR OF OPISHNE CERAMICS LEONID SMORZH

The creative work of Havrylo, Yavdokha, and Mykola Poshyvailos in the collection of the Memorial 
Museum-Estate of the philosopher and collector of Opishne ceramics Leonid Smorzh has been 
characterized. The importance of collecting in the preservation of the cultural heritage of Ukraine has 
been emphasized, in particular mentioning the achievements of the famous scientist
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Уперше до наукового обігу введено колекцію таврованої цегли опішненського колекціонера, 
заслуженого майстра народної творчості України Григорія Гриня. Описано історію появи 
колекції, наголошено на ролі Леоніда Сморжа як наставника у формуванні колекціонерського 
хисту Григорія Гриня 

[Одержано 13 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, колекціонер, цегла, вишивка, Григорій Гринь, Леонід Сморж

К
олекціонування цегли набуло популярності в другій половині ХХ 
століття, а найбільшого розвитку – саме в останнє десятиріччя ХХ – 
на початку ХХІ століття. Музеї й колекціонери збирають винятково 

тавровану цеглу, адже вона містить інформацію про майстра чи майстерню, де її 
виготовлено. Крім цього, таке зображення вирізняє її з-поміж інших, схожих зовні. 

Приватні колекції таврованої цегли часом є чисельнішими, ніж музейні. Проте 
про їх існування знає обмежене коло людей, на відміну від музейних зібрань, які 
доступні широкому колу науковців і пересічних громадян. Введення до наукового 
обігу даних про експонати приватних колекцій нині є актуальним питанням, адже 
дозволяє розширити джерельну базу для вивчення українського цеглярства.

Однією з таких маловідомих приватних колекцій опішненської таврованої 
цегли є збірка Григорія Гриня. Народився колекціонер 10 лютого 1939 року 
в с. Бухалівка Опішнянського району Полтавської області в сім’ї робітників. Після 
закінчення курсів ДОСААФ здобув спеціальність водія, працював у місцевому 
колгоспі (1957–1959). Закінчив Решетилівське художнє училище за спеціальністю 
«килимарство» (1960). Упродовж 1960–1961 років працював килимарем  
в Опішнянській філії ВХО «Полтавчанка». 1961 року перейшов на посаду художника, 
а починаючи з 1981-го – на посаду головного художника, на якій пропрацював до 
1990 року. Упродовж 1995–1999 років – завідувач сектора озеленення Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному. 1999 року вийшов на 
заслужений відпочинок. 2007 року йому присвоєно звання «Заслужений майстер 
народної творчості України».

Наприкінці 1990-х років зацікавився колекціонуванням. Як зізнався Григорій 
Гринь, першим його експонатом була цеглина, знайдена в Опішному, на місцевому 
кутку «Яри», у приміщенні колишньої школи. На ній було зображено ініціали 
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«И Ш». Саме з неї й починалася колекція. Нині його приватна збірка опішненської 
таврованої цегли становить 123 шт. Це досить значне зібрання цегли з одного 
осередку. Крім самої цегли, колекціонер збирає й дані про її авторів, місце їх 
проживання, намагається сам ідентифікувати написи й різного роду позначки 
на поверхні цегли. Розповідаючи про історію формування своєї колекції, згадує, 
що більшість її експонатів знаходив особисто в старих покинутих чи зруйнованих 
(напівзруйнованих) будинках. Проте іноді йому доводилося купувати тавровану 
цеглу в місцевих мешканців. Формувати колекцію допомагають родичі й знайомі, 
які приносять окремі цеглини. На запитання, чи доводилося продавати цеглу, 
колекціонер відповів, що так: було кілька випадків продажу, проте він більше 
зацікавлений в обміні. 

Крім цегли, Григорій Гринь збирає побутову кераміку. Колекція налічує 
близько ста одиниць глиняного посуду, виготовленого в Опішному впродовж ХХ 
століття. Вона зберігається під накриттям на подвір’ї його власного будинку.

Розпочати колекціонування Григорія Гриня надихнув філософ, керамолог, 
колекціонер Леонід Сморж. Познайомилися вони в 1970-х роках. До смерті Леоніда 
Сморжа підтримували дружні стосунки. Зі слів Григорія Гриня, Леонід Сморж часто 
відвідував Опішнянську філію ВХО «Полтавчанка». Його дуже цікавили зразки 
народної вишивки. Саме він підштовхнув Григорія Гриня розпочати пошукову 

Мал. 1
Фрагмент колекції кераміки Григорія Гриня.  

Опішне, Полтавщина. 2017. Фото Богдана Пошивайла 
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діяльність у різних осередках Полтавщини, під час якої він перемальовував зразки 
давньої вишивки. Нині колекціонер має понад 1000 таких замальовок. Леонід 
Сморж надавав методичну допомогу з питань пошукової діяльності. 

Григорій Гринь розповів, що Леонід Сморж сам цеглу не збирав, а лише 
кераміку й вишивку, проте цікавився його здобутками щодо формування колекції. 
Кілька вишиванок власної роботи Григорій Гринь подарував Леоніду Сморжу як 
своєму другові й наставнику. Він згадав багато випадків, що трапилися за час їх 
спілкування й завжди тепло згадує про Леоніда Сморжа.

Що ж пов’язувало між собою Григорія Гриня й Леоніда Сморжа на шляху 
колекціонування? 

По-перше, спорідненість профілю колекціонування, адже обоє збирали 
кераміку й вишивку. Проте у випадку Григорія Гриня – це замальовки давніх 
орнаментів вишивки й цегла як основний елемент колекції. Леонід Сморж збирав 
вишиті речі (рушники, сорочки тощо) і художню кераміку.

Мал. 2
Григорій Гринь із цеглою  
з власної колекції.  
Опішне, Полтавщина. 2017. 
Фото Богдана Пошивайла
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По-друге, Леонід Сморж, маючи понад 30-річний досвід колекціонування, 
охоче ділився своїм досвідом із колегою, адже мав із ним дружні стосунки. 

По-третє, бажання Григорія Гриня переймати теретичні знання про 
колекціоновані твори народного мистецтва й побуту від столичного науковця.

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що Леонід Сморж мав 
значний вплив на формування колекціонерського хисту Григорія Гриня.

1. Інформацію надано Гринем Григорієм (1939 р. н.). Опішне, Полтавщина. 28.08.2017.
2. Інформацію надано Зубань Вікторією (1965 р.н.). Опішне, Полтавщина. 07.09.2017. 

© Bohdan Poshyvailo (Opishne, Ukraine), 2019

THE LEONID SMORZH’S ROLE IN THE FORMATION  
OF THE HRYHORIY HRYN’S BRICK COLLECTION

A collection of branded bricks by Opishne collector, Honoured Master of Folk Art of Ukraine Hryhoriy 
Hryn, was introduced into scientific circulation for the first time. The history of the collection’s appearance 
is described, the role of Leonid Smorzh as a mentor in the formation of Hryhoriy Hryn’s collector  
is emphasized

[Received October 13, 2017]

Key words: Ukrainian ceramology, collector, bricks, embroidery, Hryhoriy Hryn, Leonid Smorzh
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Уперше на основі матеріалів архівно-кримінальної справи колишнього УНКВС по Полтавській 
області, документів колишнього партійного архіву Полтавського обкому КП(б)У та спогадів 
філософа Леоніда Сморжа висвітлено окремі сторінки з життя його дядька Сергія Сисойовича 
Сморжа, який на межі 1920-х – 1930-х років працював викладачем Опішнянської гончарної 
професійно-технічної школи

[Одержано 26 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, політичні репресії, Опішнянська гончарна  
професійно-технічна школа, Сергій Сморж

i
м’я Сергія Сисойовича Сморжа я вперше зустрів, гортаючи четверту книгу 
Полтавського тому науково-документальної серії книг «Реабілітовані 
історією», вихід якої датовано 2006 роком [4, с. 230]. Тоді мимоволі 

промайнула думка: «Чи не родич це Леоніда Сморжа?». А ще подумав, що було б 
непогано погортати цю справу, але через брак часу відклав це на потім.

У вересні 2013 року, перебуваючи в доньки викладача Опішнянської школи 
майстрів художньої кераміки Івана Савовича Каші (1895–1948) – Надії Каші, отримав 
від неї в дар для Національного музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному чимало документів, що стосувалися її батька. Серед них – почесна 
грамота від Опішнянського районного відділу освіти від 17.06.1934 року, якою було 
відзначено Івана Кашу. На ній, зокрема, надруковано слова: «Зав. РВНО (Сморж)»,  
а між ними стоїть підпис: «ССморж» [3, арк. 50]. Знову виникло питання, чи не родич 
це філософа Леоніда Сморжа?

Узимку – навесні 2017 року, переглядаючи в Держархіві Полтавської області 
особові справи кандидатів і членів ВКП(б) з Опішнянського району за 1930-ті роки 
(матеріали з колишнього обласного партархіву), мені вдалося віднайти документи, 
що стосуються Сергія Сморжа, зокрема написану ним наприкінці 1920-х років 
автобіографію.

Погортавши препринтний варіант книги Леоніда Сморжа «Розповіді про 
незабутнє і незабутніх (спогади)» та вивчивши в Архіві УСБУ в Полтавській області 
архівно-кримінальну справу Сергія Сморжа, я зрозумів, що в усіх вищезгаданих 
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випадках йдеться про одну й ту ж людину – рідного дядька філософа Леоніда 
Сморжа.

У своїй книзі-спогадах Леонід Сморж так писав про свого дядька по батькові: 
«Сергій після закінчення інституту вчителював недовго, бо з початком Першої 
світової війни був мобілізований і, одержавши офіцерський чин, належним чином 
виконував свій службовий обов’язок, по-людяному ставився до своїх підлеглих 
солдатів. Тому дослужився до штабс-капітанського звання, мав нагороди за 
бойові дії. Після лютневої революції 1917 року був обраний солдатами головою 
полкового комітету. В громадянську війну воював на боці червоних (більшовиків). 
Після її закінчення віддав усі свої сили для організації народної освіти й працював 
на цій ниві до виходу на пенсію, щоправда, з великим «вікном», у зв’язку з відомими 
сталінськими репресіями 1937–1939 років. Його старший син, теж Сергій, мені 
розповідав, що на допитах батька катували якимось особливим прийомом, після 
якого треба було обов’язково щодня міняти білизну, що й була вимушена робити 
дружина.

Дочка дядька Сергія, Лариса, розповідала мені, що коли вона, на той час 
юна дівчина, з матір’ю дізналися, що батька будуть перевозити, прийшли 
до місця ув’язнення, щоб хоч здаля побачити батька. Коли його виводили до 
машини – «чорного ворона», то тут же збили з ніг, і щоразу збивали, як тільки 
він намагався підвестися на рівні ноги, примушуючи його повзти навколішки. Тоді 
Лариса закричала: «Навіщо ви, сволота, б’єте мого батька!» 

Дядька Сергія звільнили з причини крайнього психічного розладу вже під 
час війни, і він, за порадою друзів, забрав дружину, дочку й молодшого сина 
Володимира і перебрався у Львів, де став працювати в системі залізничних шкіл  
і з часом був відзначений найвищою нагородою того часу – орденом Леніна.

З дядьком Сергієм я зустрічався двічі у своєму житті. 
Перший раз це було, мабуть, 1936 року, коли ми вже жили в Міських 

Млинах, так само бідуючи, в нестатках і впроголодь. А в селі влітку функціонував 
районний піонертабір. Завідувачем районного відділу освіти на той час працював 
мій дядько Сергій, тож мати мене умовила, щоб я сходив до нього й попросив 
направлення в піонертабір. Худорлявий, чорнобровий, з вузькуватим обличчям  
і добрими очима чоловік узяв мою руку у свою й невесело, тихим голосом сказав: 
«Який же ти худенький…».

Друга наша зустріч відбулася вже тоді, коли я вчився в Київському 
університеті імені Тараса Шевченка й приїхав до Львова для участі в змаганнях 
з важкої атлетики. Коли я зайшов у під’їзд будинку, де жив дядько, він саме 
повільно спускався вниз, постарілий і напівзігнутий. Та тільки-но я назвав себе, 
він досить жваво повернув назад. Після того, як він відрекомендував  мене своїй 
дружині й дочці, ми залишилися вдвох, щоб поговорити. Після ХХІІ з’їзду КПРС  
і доповіді Микити Хрущова мене дуже цікавила сталінщина й політичні репресії, 
але ще не було з цієї теми належних матеріалів, хоча б на зразок «Архіпелаг 
ГУЛАГ» Олександра Солженіцина. Оскільки мені треба було іти у своїх справах, 
то, вловивши зручний момент, я звернувся до дядька: «Скажіть мені, як вам там 
було, в ув’язненні?». 
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Обличчя дядька Сергія вмить спотворила гримаса неймовірного 
страждання, і, зайшовшись невтримним риданням, він вигукнув: «Не розпитуй! 
Я нічого тобі не скажу…».

На цьому наша розмова й обірвалася. Я поспіхом попрощався з ним і вийшов 
геть, щоб більше ніколи не зустрітися зі своїм дядьком Сергієм. Не був я і на його 
похоронах, не можу назвати й точну дату його смерті. <…>

Сини – старший Сергій, кадровий офіцер, і молодший Володимир – були 
щирими патріотами  радянської влади й обожнювали Сталіна. <…> Сергій почав 
воювати на Халхін-Голі, пройшов усю війну, закінчив її командиром артилерійського 
дивізіону, був прекрасним оповідачем і фанатом Бахуса, від чого й загинув 
безславно вже будучи у відставці» [5, с. 20-23].

У книзі Леонід Сморж також зазначив, що 1983 року він зустрічався у Львові 
зі своєю двоюрідною сестрою, донькою Сергія Сморжа – Ларисою: «Ми пішли до 
Лариси додому і проговорили до другої години ночі.

З тієї розмови запам’ятав насамперед те, що вона розповідала про свого 
батька, а мого дядька, про його арешт і ув’язнення, чому опинилися у Львові.

Арештували батька в Полтаві й дуже побили. Коли вони з матір’ю 
дізналися, що арештованих будуть відправляти в місце ув’язнення, то пішли до 
місця відправки й через щілину в паркані стали дивитися. Лариса побачила, як 
батько у своєму сірому легкому пальто на чотирьох добирається до «чорного 
ворона», а конвоїр б’є його ногами, не даючи йому випрямитися. Не стримавшись, 
вона щосили закричала: «Що ви робите, негідники? Садисти! Сволота!». Потім 
батько їй багато розповідав про те, як знущалися над ним у тюрмі й у таборах, 
зокрема набивали людьми повні камери, клали голими на облиту водою цементну 
підлогу, підвішували за ноги, здавлювали член тощо. Випустили батька з 
ув’язнення вже у війну з останньою стадією сухот, напівпаралізованим і психічно 
хворим. Дочекавшись визволення Полтави, 1943 року зустрівся зі своєю дружиною 
Ларисою і молодшим сином Володимиром. Їхав голодним, але тому, коли друзі 
запропонували йому роботу у Львові, він погодився і став працювати в системі 
шкіл південно-західної залізниці. Уже 1948 року одержав орден Леніна. Батько був 
дуже доброю людиною, але любив випити й гульнути із жінками. Про це мати 
знала, але, будучи сухотною – «гнилою», не зважала на це, і коли батько помер 
1958 року, то сказала Ларисі, що та даремно стояла на заваді батькові в цій 
справі» [5, с. 534-536].

Більш детально про життєвий шлях Сергія Сморжа до початку 1930-х років 
можна довідатися з його автобіографії, написаної наприкінці 1920-х років.

«Автобіографія Сморжа Сергія Сисоєвича.
І Дитинство.
В 1892 році 11 вересня в с. Єлізаветіно Орданівської волости Зіньківського 

повіту в убогій сім’ї, б. кріпака-крестьяніна, я народився. Батьки мої мали 1½ 
десят. надільної землі і були повсякчасними робітниками місцевих куркулів. 
Ще змалку зазнав лиха, працюючи на куркульських нивах, жнучи з снопа вкупі  
з батьками. 
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ІІ Наука.
Учився 4 роки в Орданівській початковій школі, яку скінчив в 1904 році. 

Маючи бажання продовжувати науку в 1905 році поступив в 2-х класову школу, 
що на Шведській могилі, яку скінчив в 1907 році. Дякуючи тому, що в батьків не 
було чим виплачувати за навчання, а тому приходилось заробляти самому на 
різних роботах, а саме: копав рівчаки на осушці болот у куркулів, крив залізом 
дахи, красив і робив поденно на с-госп. роботах у куркулів. В пору жнив, вкупі  
з батьками, заробляв хліб з 6-7-го снопа. У батьків нас – дітей було 6 душ, з яких 
я самий старший. Заробленого хліба для сім’ї не хватало, і батьки годували всю 
сім’ю, маючи «заробіток» з поденщини. 

По скінченні 2-х класової школи я самотужки готувався до вступу 
в Учительську Семінарію, піднявши одноразово клопотання про дачу мені 
стіпендії. В стіпендії мені було відмовлено, як політично «не благонадійному»  
за розповсюдження «нелегальної літератури», а своїх коштів у батьків не було, 
а тому науку продовжував самотужки до 1911 року, в якому витримав іспити  
за Учительську Семінарію.

ІІІ Учителювання. 
В 1911 році учителював в с. Пірках, а в 1914 році був переведений учителем 

в с. Міські Млини. В часи літніх канікул жав з снопа, крив, красив і допомагав  
в господарстві батьків.

ІV Військова служба при царату.
23 вересня 1914 року, як ратник І-го розряду був взятий по мобілізації  

в царську армію і в грудні місяці відправлений на фронт.  До 2-го вересня 1915 року 
був рядовим в 331 Орському полку і після вилікування поранення командірований  
в м. Москву в 2 школу прапорщиків. 2 лютого 1916 року скінчив школу прапорщиків 
і направлений в 214 зап. бат-он, де пробув з 2-го лютого по 30 липня 1916 року, 
а 30 липня 1916 року відряджений на фронт. За вибуття відповіднього терміну 
на передових позиціях /з 12 вересня 1916 р по 16 травня 1917 року/ проізведен  
в п/поручики. Після Жовтневого перевороту по вибору був командіром бат-на  
і інспектором кулеметних ватаг 55 дівізії.

21 грудня 1917 року, згідно телефонограми Главковерха, був демобілізований, 
як учитель.

V Учителювання.
З лютого місяця 1918 року продовжував учителювати в с. Міськіх-Млинах 

до лютого місяця 1919 року.
VІ Військова служба в Червоній Армії.
З лютого місяця 1919 року служив в Червоній Армії в 5 гаубічному дівізіоні 

Нач-ом ком-ди Управління дівізіона, а далі ком-ром кулеметного взводу при 
батареї. Брав участь проти Грігорьєва, але захворів тифом.

VІІ Денікінщина. 
Банди Денікіна захопили місцевість в той час, коли я був хворий на тиф. 

Ввесь час перебування Денікіна я переховувався, переслідуємий, як Рад. робітник 
і ухилившійся від мобілізації. Мав зв'язок з повстанськими загонами. (Диканька  
й Василівська сотні).
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Банди Денікіна улаштовували облави на гос-во батьків з метою здибати 
мене та мого брата, причому при наскоку наносили побої батькам, в наслідок 
чого після одного із побоїв мати померла.

По ліквідації банд Денікіна служив в Червоній армії на адміністративно-
господарчих посадах до 30 травня 1922 року, а 30 травня 1922 р. відпущений  
в безтерміновий відпуск.

VІІІ Учителювання і робота в КНС.
З 1922 року учителював в Марченківській трудшколі Баляснівського району, 

де був керівником організації КНС. Весною 1923 року по моїй ініціятиві, як 
уповноваженного об’єднанних організацій КНС двох сел., взяті в аренду 2 парових 
молотарних гарнітура, які до цього часу находились в руках куркулів-власників,  
як утаєний – виявлений і куплений для організації КНС. Збудований і устаткований 
заново паровий млин.

ІХ Робота по колективізації.
Рівнобіжно з роботою в школі, як учителя, пристосовуючи до культурно-

освітньої роботи, я вів підготовчу роботу по колективізації і 30 березня 1924 
року з 8 сімей незаможників організував комуну під назвою «Червоний плугатар»,  
яка 17 квітня 1924 року була зареєстрована.

Х Робота в комуні.
Державою для оселення комуни переданий Радгосп ОВК при х. Михайлівці 

Кирило-Ганнівської сільради Опішнянського району, куда з сім’єю, в купі з останнїми, 
перейшов.

З початку організації комуни і до 30 вересня 1926 року був головою комуни 
«Червоний Плугатар». 

Рівнобіжно з роботою по господарчими, організаційними та культ-
освітніми справами комуни приймав участь в роботі серед селян, а також  
і в громадських організаціях, а саме: член РВК з 1925 р., член КНС з 1921 р., член 
с/р., голова ревкомісії сп. т-ва 2 роки.

ХІ Робота в РВК.
З 1-го жовтня 1926 року по 1 грудня 1927 року був головою РСЗК. З 1-го грудня 

1927 року по 1 квітня 1928 р. – голова РКНС. Займав посаду Райполітінспектора.  
З 15 квітня 1929 року учитель» [7, арк. 14].

Наприкінці 1920-х років місцевий партійний комітет виключив Сергія Сморжа 
з кандидатів партії. Він подав апеляцію в Полтавську округову контрольну комісію.

«З протоколу Апеляційної Парт. Трійки Президії Полтавської Окр. 
Контрольної Комісії від 11 січня 1930 року № 63.

Слухали: Апеляція б. канд. партії Сморжа на постанову П/К про виключення 
з кандидатів партії по чистці Опішнянського п/о. того-ж району. Т. Сморж 
присутній.

Ухвалили: Ознайомившись з матеріялами П/Т та апеляцією т. Сморжа, 
постанову П/К про виключення його з кандидатів партії – відмінити, як 
безпідставну, бо майже обвинувачення не ствердились. В партії його залишити 
й лічити перевіреним» [7, арк. 10].
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У листопаді 1930 року з Полтави в Опішне було направлено повідомлення про 
відміну виключення Сергія Сморжа з кандидатів партії. 

«До Опішнянської Рай КК РСІ
При цьому надсилається виписка з протоколу Ч.63 засідання Апеляц. Парт. 

Трійки Президії Полт. Окр. К. К. від ІІ/І 1930 року.
Слухали: Апел. бувш. канд. партії СМОРЖА С. С. на постанову П/К про 

виключення з кандидатів партії по чистці Опішнянського п/о того-ж району. 
т. Сморж присутній.

Ухвалили: Ознайомившись з матеріялами П/Т та апеляцією т. Сморжа, 
постанову П/К про виключення його з кандидатів партії – відмінити, як 
безпідставну, бо майже всі обвинувачення не ствердились. В партії його 
залишити й лічити перевіреним.

ВІРНО: ТЕХСЕКРЕТАР МКК /підпис/ Забедейко» [7, арк. 54].
На початок 1930-х років Сергій Сморж працював викладачем в Опішнянській 

гончарній професійно-технічній школі, коли нею керував Іван Бойченко. Про це 
відомо з акта перевірки господарської частини школи від 19.02.1931 року.

«АКТ.
1931 року 19 лютого Комісія в складі Представника РСІ т. Кричевського, 

члена секціі РСІ від Керамшколи т. Автонасова, Голови сільськоі секціі РСІ 
т. Денця, члена секціі т. Животовського, інспектора Нарсовіти т. Сморжа; 
від Райощадкаси т. Щербак, від Фінчастини Т. Греков та Зав. Керамшколою 
т. Бойченко І. Ф. провели обстеження господарчоі частини Керамшколи, при 
цьому обстеженні виявлено:

1. Виплачено Насті Колпаковой за уборку лябораторіі – 29 крб. 30 коп. в той 
час, коли фактично вона служила хатньою робітницею у гр. Бойченко. Уборка 
лябораторіі входила в обов’язок техроба  Бугрія, зазначена виплата не законна.

2. Виплачено по рахунку № 53 22 крб. 60 коп., гроші, які не заприходовані.
3. Витрачено на командировки за 27/28 рік – 32 крб. 22 коп., за 28/29 рік – 

162 крб. 75 коп. за 29/30 рік – 360 крб. 72 коп., при чому оправдуючих документів 
та відчітів не прикладено.

4. Видано гр. Третьякову за жернова 15 крб.; але жернова на склад не 
поступали.

5. Надано Шкількопу позичково 7 крб. 17 коп., як через де-який час 
Шкількопом було повернуто, алеж поміток про поступлення цих грошей по 
книгам Керамшколи немае.

6. Витрачено на придбання книг 40 крб. 08 коп., які книги невідомо, по 
каталогу проведені не були.

7. Витрачено на спецодягу на валенки 22 крб. ІХ-29 року, які списані були 
по акту, як негідні; при перевірці оказалась в наявности новими, які зовсім не 
використовувались і знаходились на кватирі т. Бойченко.

8. Витрачено на купівлю мануфактури по рахунку 239 на суму 249 крб. 
59 коп., яка була роздано школярам безкоштовно.

9. Витрачено на купівлю 18 метрів бязі – 9 крб. 25 коп., куди ізразходовано 
невідомо /№ рахунка 253/.
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10. Уплочено Спільці «Робоос» 14 крб. 13 коп., а також 12 крб. 72 коп.,  
ці суми проведені по касі двічі.

11. Видано т. Сморжу аванс 20 крб. за квітень місяць в рахунок зарплатні, 
в той час коли за квітень місяць ним одержана повністью, відомості про 
повернення цього авансу немае.

12. Теж видано Куцу В. за квітень місяць аванс 50 крб., аванс не повернений, 
зарплата за квітень місяць виплачена повністью.

13. Теж видано авансу Інструктору Ситко – 13 крб. за квітень місяць, гроші 
не повернені, зарплата за квітень місяць виплачена повністью.

14. Витрачено по рахунку № 350 на краски та кісті 12 крб. 74 коп., куплено 
для Промкоопераціі, проведено за рахунок школи, в той час коли Бойченко одержав 
для цього гроші в Кустарі.

15. Видано Інструктору Деревіцькому 50 крб., який працював на посаді 
тимчасово з 24 квітня по 15 червня, як плата ціеі компенсаціі незакона.

16. Витрачено по рахунку № 502 на свічки – 5 крб. 20 коп., по інвентарній 
книзі не проведено.

17. Витрачено на 17 штук лікал /для черченія/, які по інвентарній книзі не 
лічились і тільки після перевірки були здані: По заяві Інструкторів в цих приладдях 
ощущалась дуже велика потреба.

18. Куплено канцприладдя по рахунку 378 в Шкілкопі на суму 17-крб. 95 коп. 
та взято позичково 1 крб. 50 коп. на приход  не записано 1 крб. 5 коп. і в расход 
не виведено.

19. Виплачено Бойченком т. Сморжу зарплатню за вересень місяць 30 року 
24 крб. 36 коп. в той час коли постанова про звільнення Сморжа з 15 серпня та  
в той час був призначений Ольховик.

20. Виплачено Кононенку зарплатню за лютий місяць 29 року – 11 крб.,  
які двічі проведені по касі.

21. Теж виписано в расход візнику 6 крб. 50 коп. – двічі.
22. Одержано Бойченком від РВК для экскурсіі 50 крб. та від Кустарь-

Кредиту 60 крб., гроші на приход взяті небули, а в расход виписані.
23. Витрачено по статьям 50, 53, за переказ грошей – 1 крб. 20 коп.,  

по статьям 46-70 за гас – 6 крб., по ста. 38-331 – за доставку 1 столу – 5 крб.,  
ці суми виписані двічі в расход.

24. Витрачено на літературу 29/ХІ-29 року – 29 крб., проведено по касі 3 крб.
25. Витрачено (по ст. ст. 119, 27, 31, 21, 24, 38, 57, 71, 130, 3, 135, 152, 271, 

274, 273, 20, 283, 299, 324, 325, 344, 437, 41, 533, 48, 2, 10, 14, 2, 10 24, 25, 26, 6, 7, 
18, 11, 22, 2, 17, 2, 22, 99, 11) 126 крб. 35 коп., відповідних документ не оказалось.

26. Виплачено по відомості за 27/28 рік Інструктору-стажеру Грунській за 
першу половину серпня – 31 крб. 50 коп. та квартирних – 13 крб., в той час коли 
вона вже не працювала, що підтвержуеться доданим до цього документом.

Також виплачено по відомості за 27/28 рік навчителю Якименко  
за червень місяць – 42 крб. 40 коп. в той час коли він був звільнений 3-го червня, 
а з 15 червня працювала тимчасово дружина Бойченка. Виплачено також по цій 
відомості т. Бойченко добові за 27/28 рік – 48 крб. 24 коп. Виплачено за ремонт  
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та придбання парт 50 крб. на всю цю витрату в сумі 192 крб. 22 коп. оправдуючих 
документів та розписок про одержання цих грошей немае, а маеться лише 
помітка Бойченка в тому, що мною виплачені ці гроші.

27. Виплачено Інструктору-стажеру т. Грунській компенсацію за звільнення 
– 26 крб. та квартирних 5 крб., а разом – 30 крб., в той час коли вона працювала 
3 міс. Згідно з розпорядження Інстпектури Наросвіти, поскільки вона допущена 
була до роботи, як стажерка.

28. Виплачено зарплатні навчателькі Бойченко за 3 місяці, яка була 
призначена Інспектурою тимчасово до кінця учбового року, а саме з 15 червня 
по 15 вересня – 126 крб. Із розрахунку 4-крб., згідно затвердженого кошторису, 
а фактично вона працювала 1 місяць, т. е. до 29-го липня, і повинна була 
одержати 51 крб. 80 коп. – незакона виплата в сумі 74 крб. 20 коп. повинна бути 
повернута, копія призначення на тимчасову працю до кінця учбового року при 
цьому додаеться.

29. Крім того, 14 березня 29 року, т. е. через 9 місяців, гр. Бойченко виплатив 
своій дружині т. Бойченко О. ріжницю  за тимчасову працю за час з 15 червня по 
1 жовтня – 14 крб. 56 коп. Із розрахунку  55 крб., в той час коли по кошторису було 
затверджено 35 крб., виплата ріжниці підлягае поверненню.

30. Взято гр. Бойченко 15/VІ-30 року рах. № 477 – 300 крб. та по рахунку 
№ 500 – 30/ІХ-30 р. – 500 крб., а разом – 800 крб. за невикористаний відпуск за час 
з 1927 року по 1930 рік із розрахунку 150 крб. в місяць, в той час коли в 1927/28 
роках він одержував зарплатню 85 крб., в 28/29 р. – 100 крб., в 1929/30 р. – 130 крб.

Комісія зазначае, що в час перевірки документів за 27/28 рік Зав. Бойченко 
мав змогу використати відпуск, позаяк з 18 червня по 15 вересня заняття не 
провадяться /по загальному положенню/, в 1928 році в відпуску був, якого заміщав 
Інструктор Корицький.

31. Виплачено гр. Бойченко за ведення діловодства  з 27-го по 30 рік – 
630 крб., в той час коли цю роботу провадили другі робітники і одержували другу 
зарплатню.

32. Одержано гр. Бойченком за приподавання фізкультури з 31/Х по  
1/11-29 року 72 крб. 20 коп., та графграмоту – 56 крб., по заяві учнів, яка при цьому 
невикладаеться, підтвержуеться, що фізкультура провадилась преподавалась 
декільки разів, а графграмота не приподавалась зовсім.

33. Втановлено, що за час з 27 по 1930 рік недоплачувалась платня,  
а саме: учням; службовцям, та Інструкторам, разом недоплочено 350 крб., гроші 
витрачались на другі потреби.

34. При перевірці описі наявности хімікалів виявилось, що в наявности 
хімікалів маеться більше, чим по описі; наприклад: хрому – 300 грам /по описі/ 
в наявности 300 грам, окісь нікеля 16 кг. 50 гр., мается 17 кіл., окісь кобольта 
– по описі – 10 кіло, в наявности – 11,200, азотно-кіслого серебра /ляпіс/ по 
описі – 200 гр., в наявности – 950 гр., а також де-які хімікалі, які зявляються на 
сьогоднішній добі ціними, наприклад: уран, тітан, рутіл та азото-кісле серебро 
не були зовсім заприходовани, всі ці хімікали являються ціними, та імпортними.
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При перевірці бібліотеки виявилось, що з кількости 21 шт. книг научно-
техничних на суму 50 крб., які являються, як спеціальна література, записані по 
каталогу небули, а знаходились в помешканні Зава Бойченко. А також маеться 
акт, який при цьому прикладается, по якому списана велика кількість книжок, як 
загублені та видані в подарунок Завом Школи.

35. В процесі обстеження виявилось, що кераміка, придназначена для 
відправки закордон й вимагаюча абсолютноі водонепроницаемости, була 
омазуваема речовиною під назвою «речовина Бойченка», яку ніби-то винайшов 
гр. Бойченко.

При спробі водонепроницаемости по способу Бойченко, що ця речовина 
не дала реальних наслідків і кераміка воду пропускае, що не відповідае вимогам 
закордонного ринку.

Характерно відмітити, що гр. Бойченко добре знав нереальність свого 
«винахіда», але-ж недивлячись на це, все-ж таки витратив біля 700 крб. на 
сировину для своеі «речовини»  й відправив на 5.000 крб. кераміки за кордон, яка 
безумовно буде забракована, що й викличе небажані наслідки.

Акт комісіі, проводившой аналіз «речовини Бойченко», при цьому 
прикладаеться.

Треба зазначити, що комісія глибокого обстеження Бухгалтеріі  та 
господарчої частини Керамшколи не провірила, а тому, з приводу того, що 
маються підстави предполагать наявність ще більших зловживань з боку 
гр. Бойченко, Комісія рахуе за необхідне провести глибоке обстеження справ 
Керамшколи за весь час роботи тов. Бойченко.

Інспектор РСІ      /Кричевський/
Чл. секціі РСІ від Керамшколи    /Автонасов/ 
Голова Сіль-секціі РСІ    /Денець/
Чл. секціі      /Животовський/
Інспектор Наросвіти    /Сморж/
Представ. від Райощадкаси     /Щербак/
Від Фінчастини     /Греков/
Зав. Керамшколи      /Бойченко/» [6, арк. 1, 3].

В одній справі разом з актом знаходиться й «доповідна» на Сергія Сморжа від 
одного з учнів гончарної школи.

«До Р.С.І.
від учня ІІІ громади Омельяненка Сергія.

Заява.
Прохаю Р.С.І. розібрати таку справу, як наприклад: Я стою в нарбуді, коли 

підходи до мене Сморж С. С. і питає, що там у вас у школі робиться. Я кажу, що 
поганенько справа з лекціями, не справно йдуть лекції, а він каже, що я не те 
питав, що там Автанасов збирає відомості негативні проти завідуючого.

Я кажу, що нічого немає, тільки ми подали заяву за те, що за працю не 
заплатили грошей, коли ми робили під час літніх перерв, тоді Сморж покликав 
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мене в угол і питає: «А ти комсомолець», я кажу, що комсомолець. «Так ти мені 
збери відомості, які йдуть проти завідуючого, і передай мені, бо я сам зібрати їх 
не можу». Так що я думає Р.С.І. возливу увагу на цей вчинок інспектора. Коли він 
хоче зібрати ті факти, так хай звиртається, куди треба, ане до учнів. Прохаю 
не відмовити мені.

Омельяненко С.
1931 року 14/ІІ» [6, арк. 2].
Навесні 1931 року розглядалося питання про переведення Сергія Сморжа 

з кандидатів у члени більшовицької партіїї.
«Витяг

Протоколу об’еднаного Засідання Бюра парт о-ку від 27 квітня 1931 року 
Присутні: Швачіч Г, Урізченко, Жуков, Чепурний, Пересада Ева, Сморж, 

Швачіч Ф., Марчук.
Слухали: Про перевод із кандидатів в дійсні члени партії тов. Сморжа С-С
Ухвалили: Рекомендувати заг-зборам перевести в дійсні члени партії 

тов. Сморжа. Як службовця по ІІІ категорії, як витриманого кандидата партії» 
[7, арк. 16].

«ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ Ч. 20.
Засідання Бюро Опішнянського РПК від 30/V-31 року

Слухали: Заява кандідата партіі Сморжа Сергія Сисойовича про перевод 
з кандидатів в дійсні члени партіі, 1892 року нар., колгоспник, вчитель, працює 
інспектором Нар-Освіти, кандидат партіі з 1925 року, активно приймае участь 
в переведенні чергових політично-господарчих кампаній.

Ухвалили: Перевести з кандідатів в дійсні члени партії. Прохати ЦК КП(б)У 
затвердить. Секретар РПК /підпис/ Перепелиця» [7, арк. 7].

27.06.1931 року на засіданні КК РСІ розглядалася справа «про незаконне 
одержання грошей» Сергієм Сморжем (очевидно, під час роботи в гончарній школі).

«Витяг з протокола № 5.
Засідання президій КК РСІ відбувшегося від 27 червня 1931 року.

Слухали: Справу № 23 т. Сморжа С. С. канд. парт. з 1925 р.
Обвинувачується за одержання грошей (20 кар.) незаконне.
Ухвалили: Справу закрити, пропонувати т. Сморжу ліквідувати 

заборгованість і надіслати довидку о цьому до КК РСІ.
Секретар КК /підпис/» [6, арк. 4].
У ЦК КП(б)У було направлено такий документ на Сергія Сморжа:

«До ЦК КП/б/У.
Опішнянський РПК повідомляе, що рекомендуючі особи за перевод в дійсні 

члени партії Сморжа С. С. дійсно е 3 чол. робітники з виробництва, а саме:
1. Волков Павло Ів.,  робітник.
2. Соколов І. Т., теж робітник, працюе в колгоспі.
3. Шевченко Іван Михайлович, теж робітник, працює в колгоспі.
Про що й стверджуеться
Секретар РПК /підпис/ Перепелиця
22/Х-31 р.» [7, арк. 9].
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У справі містяться також два документи, адресата яких встановити не вдалося.
«Характірістіка за кандідата партії т. Сморжа.

Тов. Сморж зявляєтся кандідатом партії із 1925-го року. В сучасний мент 
працює на посаді рай інспектора освіти. Партнавантаженя по осередку, був 
прикріплений до Артілі «Шлях до комуни», де головою працюе жінка висуванка. 
В роботі їй допомагав мало, бо часто був відсутній на с/ради по чергових комп.

Партійни дорученя виконує задовольняюче.
Секретар п/оку Г Швачіч» [7, арк. 8].

«Кандидат партії 
Сморж С. С. 
Опішнянський район.

Маю навантаження, крім основної роботи (Зав. Від. Нар. Осв.)
1) Голова РК УЧХ.
2) Райконсультант  соц.-ек. циклу по заоч. навчанню.
3) Уповнов. по переведенню гром-політичних кампаній по сільраді.
4) Закінчив ЗПРШ та керую ІІ ст. та керую партшколою» [7, арк. 4].
05.07.1932 року на засіданні бюро Опішнянського РПК було підтверджено 

відповідні рішення про переведення Сергія Сморжа в дійсні члени партії.
«ВИТЯГ З ПРОТОКОЛА Ч. І.

Засідання Бюро Опішнянського РПК від 5/VІІ-32 р.
15.Слухали: Відношення Секретаря приймальної комісії Обл паркому КП/б/У 

про підтвердження постанов Бюро РПК про перевод в дійсні члени партії 
Сморжа С. С.

Ухвалили: Підтвердили постанову Бюро РПК та Пленуму РПК, яка була 
винесена в 1931 році про перевод в дійсні члени партії тов. Сморжа С. С. та 
прохати приймальний сектор Обл Паркома КП/б/У затвердити в дійсні члени 
партії» [7, арк. 5].

Проте, як видно з документів наступних років, Сергія Сморжа так і не було 
прийнято в дійсні члени партії. Причиною цьому, очевидно, стали звинувачення 
його в «націоналістичних проявах».

23.12.1935 року Сергія Сморжа після перевірки партійних документів,  
за звинуваченнями в цих же націоналістичних проявах, було взагалі виключено  
з кандидатів більшовицької партії. 

«Выписка з акта.
Проверки партдокументов у т. Сморжа Сергея Сисоевича от 23/ХІІ-35 г. 

По Опошняньскому району, Харьковской области.
Проверку партдокументов производил первий секретар Опошняньского 

РПК т. Литовченко В. Д.
В результате проверки партийные документы Сморжа С. С. находятся  

в таком состоянии:
Сморж Сергей Сисоевич, рождение 1892 г., кандидат партии ХІІ-1925 г., 

кандидатска карточка №-430 – выдана Опошняньским РПК, 22/VІ-1932 г., 
по соц. положению служащий, по национальности украинец, работает Зав. 
Райнаробраза.
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При проверке выявлено, что Сморж в старой армии служил офицером. 
Комиссией по чистке 1929 г. из кандидатов партии исключался. Полтавской 
Окр. КК в партии востановлен, что в учётной карточке не указано. 

Будучи на должности Зав. Райнаробраза, допустил засоренность классово-
враждебным элементом учительского персонала, проявление национализма, 
который выражался в высказывании настроения национального характера, 
имеет ряд партвзысканий, за неэтические поступки, на работе себя как 
кандидат партии не оправдал, как офицер старой армии из кандидатов партии 
исключён, кандидатска карточка №-430 отобрана.

СЕКРЕТАРЬ РПК (ЛИТОВЧЕНКО)
ВЕРНО (ИЛЬИН)
С подлинной верно: Зав. Секретариатом /підпис/ (ЛИЗЕНКО)» [2, арк. 23].

«ВЫПИСКА З ПРОТОКОЛА 4.
Засіданія бюро Опішнянськоі РПК від 23/ХІІ-35 року.

Слухали: Затвердження акта провірки партдокументов кандідата партии 
СМОРЖА С. С.

Ухвалили: Акт провірки партдокументів затвердити, Сморжа С. С. з лав 
партіі виключити.

СЕКРЕТАР РПК (ЛИТОВЧЕНКО)
ВЕРНО (ІЛЬІН)
с подлиной верно:
Зав. Секретариатом /підпис/ (ЛИЗЕНКО)» [2, арк. 24].
24.12.1935 року Сергій Сморж звернувся із заявою до бюро Опішнянського 

РПК:
«До Бюро Опішнянського РПК.
Сморжа С. С.

Заява.
Постановою Бюро РПК від 23 грудня 1935 року, в зв’язку з перевіркою 

партдокументів, при виключенні мене з кандидатів партії, поруч з іншими 
обвинуваченнями, мені пред’явлено дуже тяжке обвинувачення, яке, приблизно, 
зформульовано так: «контрреволюційно-націоналістичне висказування під час 
смерти Скрипника».

Це обвинувачення я відкидаю, бо таких висказувань з мого боку не було, 
а було це так: 

Не відомо, з яких джерел (здається, в УНГО приїхав з Харкова якийсь 
представник і розніс чутку про смерть Скрипника), це ще в той час, коли в пресі 
не було оголошено.

В цей час з Харкова прибув в Опішнянський район в кустарну кооперацію 
голова «Вукопроммінералсоюзу» товариш Денисенко, і коли я зайшов у Партійний 
Комітет, то він був там і декілько членів партії, але не пам’ятаю, хто саме, 
а тов. Авраменко, здається, був, то тов. Денисенко підтвердив слухи про смерть 
Скрипника і сказав, що й сам він був на похороні, додавши подробиці смерти.

Не пам’ятаю, при яких обставинах, але в той же день я передав слова тов. 
Денисенко тов. Чупилкові М. й більше ніде нікому нічого не говорив, бо й говорити 
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не було потреби, тому що на другий день уже всі подробиці оголошені в пресі.
Прохаю Бюро РПК перевірити і, перевіривши, переглянути цю частину 

обвинувачення, бо я його не чинив і вини за собою не почуваю.
Про інші обвинувачення я дам свої пояснення додатково, в силу яких причин 

і в якій мірі вони були припущені.
24/ХІІ 35 р. С Сморж» [7, арк. 117].

Мал. 1
Обкладинка архівнокримінальної справи  
Сергія Сергійовича Сморжа.  
Архів Управління СБУ в Полтавській області.  
Архівно-кримінальна справа № 16743-с.  
Фото Віктора Міщанина. Публікується вперше

Мал. 2
Обкладинка архівнокримінальної справи  

Сергія Сергійовича Сморжа.  
Архів Управління СБУ в Полтавській області. 

Архівно-кримінальна справа № 1171-с.  
Фото Віктора Міщанина. Публікується вперше

07.06.1937 року питання виключення Сергія Сморжа з лав партії більшовиків 
як кандидата розглядалося на засіданні виїзної парттрійки партколегії КПК при 
ЦК ВКП(б). На той момент Сергій Сморж уже полишив Опішне, мешкав і працював  
у Полтаві. Очевидно, він розумів, яка небезпека над ним нависла в Опішному,  
а тому й вирішив перебратися в Полтаву, хоча в майбутньому його це не врятувало.
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«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 112.
ЗАСЕДАНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПАРТТРОЙКИ ПАРТКОЛЛЕГИИ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО 
КОНТРОЛЯ при ЦК ВКП(б) ПО РАЗБОРУ АПЕЛЛЯЦИИ ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

г. ХАРЬКОВ                                                                                                     7.VI.1937 г.
СЛУШАЛИ: 17. СМОРЖ Сергей Сысоевич, г. р. 1892, кандидат в члены ВКП(б) 

с 1925 г., к/к № 430 – сдана Опошняньскому РПК, из крестьян-бедняков, служащий, 
образование незаконченное высшее, в старой армии служил с 1914 по 1917 г. 
прапорщиком , в Красной Армии с 1919 по 1922 г. (со слов). В момент проверки Зав. 
райотделом народного образования Опошняньского района, теперь инструктор 
методист в Полтавском райнаробразе.

23.ХІІ.1935 г. при проверке партдокументов исключен из партии 
Опошняньским райкомом КП(б)У за засорение классово-враждебными элементами 
учительского персонала, проявление национализма (вел националистические 
разговоры), неоправдавшего себя как кандидат партии.

21.ІІІ.36 г. исключение из партии т. СМОРЖА подтверждено Харьковским 
обкомом КП(б)У.

Пред’явленные обвинения подтверждаются. 
Докл. т. КОЛОКОЛОВ, присуствует т. Сморж.
ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить решение Харьковского Обкома КП(б)У от 

21.ІІІ.-36 г. об исключении Сморжа С.С. из кандидатов ВКП(б).
Верно: 
С подлинной верно: Зав. Секретариатом /підпис/ (ЛИЗЕНКО)» [2, арк. 25].
Свідченням серйозності ситуації, що складалася навколо Сергія Сисойовича 

Сморжа в Опішному в середині 1930-х років, може бути те, що наприкінці 1936 року 
над його сином – Сергієм Сергійовичем Сморжем, який на той час теж уже мешкав 
у Полтаві, нависла небезпека. За справу взявся сам начальник Опішнянського 
райвідділу НКВС Іван Тимченко.

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Г.Опошня 8/ХІ 1936 г. Я, начальник Райотделения НКВД мл. лейтенант 

Госбезопасности НКВД УССР Тимченко, рассмотрев материалы о преступной 
деятельности гр. Чигрина Анатолия Степановича и Сморжа Сергея Сергеевича, 
выразившейся в том, что они 6-го ноября 1936 года распространяли 
контрреволюционные листовки в м-ке Опошне. 

…усматривая в совершенных обвиняемым Чигрин и Сморжа С. действиях 
признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 54-10 УК УССР.

ПОСТАНОВИЛ:
На основании 2 п. 93 ст. УПК и 108 ст. УПК начать по настоящему делу 

производство предварительного следствия» [1, арк. 1].
07.11.1936 року молодший лейтенант Іван Тимченко підписав постанову  

«об избрании меры пресечения и предъявления обвинения»:
«Рассмотрев следственный материал по делу <…> и приняв во внимание, 

что гр. Чигрин Анатолий Степанович и Сморж Сергей Сергеевич достаточно 
изобличается в том, что они распространяли контрреволюционные листовки 
6-го ноября с/г в местечке Опошня,
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Постановил:
Чигрин А. С. и Сморж С. С. привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 54-10 

ч. 1 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать 
содержание под стражей в Полтавской тюрьме со строгой изоляцией» [1, арк. 2].

08.11.1936 року цю постанову оголошено Анатолію Чигрину й Сергію Сморжу. 
Було проведено обшуки та їх арешти.

07.11.1936 року допит свідка Петра Івановича Лешка (1917 р. н.; рахівник 
Опішнянського споживтовариства) проводив начальник райвідділу НКВС, молодший 
лейтенант держбезпеки Іван Тимченко:

«– Скажите, свидетель Лешко П. И., вы знаете гр-на Сморжа Сергея 
Сергеевича и с какого времени?

– Я гр-на Сморжа С. С. знаю с 1934 года, т. е. с того времени, когда начал я 
учиться с ним вместе в Опошнянской показательной школе.

– Скажите, Лешко, в каких взаимоотношениях Вы находитесь с гр-ном 
Сморж С. С.?

– Я с Сморжом С. С. нахожусь в плохих взаимоотношениях, он на меня 
недоволен за то, что я заявил милиции о том, что имел револьвер.

– Расскажите, Лешко П. И., что Вам известно о контрреволюционной 
деятельности гр-на Сморжа С. С.?  

– Сморж С. С., будучи антисоветски настроен, высказывал 
контрреволюционные анекдоты среди учеников Опошнянской показательной 
школы, сейчас вспомнить эти анекдоты я не могу. Летом с/года Сморж С. С. 
посоветовал мне поступать в военную школу, говорил, что теперь всеравно 
хоть учись, а хоть нет, а будешь плохим командиром, мой отец сейчас небольшим 
командиром, а если бы было старое время, то он был бы уже полковником. Кроме 
этого, весной с/г Сморж С. С. в присутствии Коваленко Ивана, Фесика Антона 
высказывался, что если бы была война, то он скрутил головы учителям, при этом 
указывал, что они плохо к нему относятся.

– Скажите, Лешко П. И., с кем поддерживал связь Сморж С. С. и в чем она 
выражалась?

– Сморж С. С. поддерживал тесную связь с Голиком Владимиром 
Иосифовичем, отец которого выслан за контрреволюционную деятельность, 
Чигрином Анатолием Степановичем, отец которого растрелян красными 
войсками в период гражданской войны. В чем выражалась их связь, я казать  
не могу, но они всегда были вместе – вели хорошую дружбу.

– Скажите, Лешко П. И., что Вам известно о контрреволюционной 
деятельности Голика В. И. и Чигрина А. С.?

– Я знаю, что Голик В. И. и Чигрин В. С. антисоветски настроены. Чигрин А. 
часто поёт контрреволюционные песни среди молодёжи, о чём я лично слышал. 
Голик В. И. высказывался, что сейчас плохо живётся, при этом указывал, что до 
коллективизации жизнь была гораздо лучше.

– Скажите, Лешко, Вы видели гр-на Сморжа С. С. 6-го ноября с/г, где и с кем 
он был?
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– Я знаю, что Сморж С. живёт в гор. Полтаве, 6-го ноября с/г прибыл  
в м. Опошню. Я его видел 6-го ноября вечером приблизительно в 9 часов в клубе  
в кино. Был он вместе с Чигрином Анатолием Степановичем и Сень Михаил, куда 
они пошли из театра, я не знаю» [1, арк. 7-8].

07.11.1936 року допит свідка Олександра Тимофійовича Середи (1918 р. н.; 
студент Харківської музичної консерваторії) проводив начальник райвідділу НКВС, 
молодший лейтенант держбезпеки Іван Тимченко:

«– Скажите, свидетель Середа А. Т., вы знаете гр-на Сморжа С. С.?
– Да, я гр-на Сморжа С. С. знаю с 1927 года по совместной учёбе  

в Опошнянской показательной школе.
– Расскажите, Середа А. Т., что Вам известно о контрреволюционной 

деятельности гра-на Сморжа С. С.?
– Сморж С. С. отличался среди других учеников своими хулиганскими 

поступками, поддерживал связь также с хулиганами Голиком Владимиром 
Иосифовичем и Чигрином Анатолием Степановичем, отец первого выслан 
за антисоветскую деятельность. В 1932 или вначале 1933 года, точно не 
помню, я сам слышал, что Сморж С. С. среди других учеников высказывал 
контрреволюционные анекдоты, во время чего осквернял нецензурными словами 
вождя нашей партии т. Сталина. Повторить эти анекдоты я сейчас не могу. 
В прошлом году Сморж С. С. оставил учёбу и выехал, неизвестно куда, в этом 
году учился в гор. Полтаве, где из школы исключён, неизвестно для меня за что. 
Больше контрреволюционных разговоров от Сморжа я не слышал.

– Скажите, Середа А. Т., в чём выражалась связь Сморжа С. С. с Голиком 
В. И. и Чигрином А. С., и что Вам известно о контрреволюционной деятельности 
Голика и Чигрина?

– В чём выражалась связь Сморжа, Голика и Чигрина, я не знаю. Фактов  
о контрреволюционной деятельности Голика В. И. и Чигрина А. С. я не знаю.

– Скажите, Середа А. Т., Вы знаете почерк письма Сморжа С. С.?
– Да, я почерк письма Сморжа С. С. хорошо знаю.
– Скажите, Середа, вы опознаёте почерк письма на предявленной Вам 

контрреволюционной листовке, написанной синим химическим карандашом?
– Предъявленная контрреволюционная листовка написана г.-ом Сморж С. С. 

Это опознаю по почерку» [1, арк. 11-12].
08.11.1936 року допит Сергія Сергійовича Сморжа (1919 р. н.; непрацюючий) 

проводив начальник райвідділу НКВС, молодший лейтенант держбезпеки Іван 
Тимченко:

«– Скажите, обвиняемый Сморж С. С., когда Вы прибыли в м. Опошню и по 
каким делам?

– Я прибыл в м. Опошню 6-го ноября с/г приблизительно в 5-6 часов вечера. 
Пришёл пешком из хутора Елизаветовки Диканьского района, где был у своей 
тётки Беряка (?) Александры Сысоевны.

– Скажите, обв. Сморж С. С., с кем Вы шли из хутора Елизаветовки  
в м. Опошню?
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– Я пришел с двоюродным братом Сморж Борис Фёдоровичем, который 
имеет от роду 13 лет.

– Скажите, Сморж С., у кого Вы остановились на квартире в м. Опошне?
– Я на квартире остановился у своей тётки Сморж Марфы Сысоевны. 

Прибыл в Опошню, чтобы провести октябрьские праздники, так как я ранее 
проживал и имею знакомую молодёжь.

– Скажите, Сморж С. С., где Вы встретились с Чигрином Анатолием 
Степановичем 6-ХІ с/г и в какое время?

– Я встретился с Чигрином А. С. сразу как только пришел в м. Опошню, 
встретился по Зиньковской улице, с ним шёл Белоус Николай, а со мной Твердохлеб 
Владимир, Оначко Григорий и Чаус, звать не знаю. После встречи мы все вместе 
пошли в театр.

– Скажите, Сморж С. С., где Вы были 6/ХІ с/г в 7-8 часов вечера и с кем?
– В 7-8 часов вечера 6/ХІ я был в театре, со мной были Середа Александр 

Тимофеевич, Середа Тимофей, играли на духовом оркестре.
– Скажите, Сморж С. С., Вы отлучались из театра во время игры на духовом 

оркестре и ходили в центр м. Опошни и с кем?
– Я из театра выходил и ходил в центр м. Опошни вместе с Середой 

Александром, (?) Иван, Чупилко Михаилом и др. Это было приблизительно  
в 8 часов вечера.

– Скажите, Сморж С. С., Вы проходили вместе с Чигрином А. С.  
по Зиньковской улице 6-го ноября с/г в 7-8 часов вечера?

– Я вместе с Чигрином А. С. 6 ноября с/г вечером по Зиньковской улице  
не проходил, и позднее с ним нигде не были.

– Следствию известно, что Вы вместе с Чигрином проходили по Зиньковской 
улице 6/ХІ в 7-8 часов вечера. Настаиваем на даче Вами правдивых показаний по 
этому делу.

– Вторично подтверждаю, что вместе с Чигрином я наедине по Зиньковской 
улице не проходил.

– Скажите, Сморж С. С., Вы выссказывали контрреволюционные анекдоты 
среди молодёжи м. Опошни?

– Контрреволюционных анекдотов я никогда не выссказывал.
– Скажите, Сморж С. С., с какого времени Вы знаком с Голиком Владимиром 

Иосифовичем и Чигрином Анатолием Степановичем и в чём оно выражается?
– Я с Голиком В. И. и Чигрином А. С. знаком около восьми лет, с ними я учился 

в Опошнянской образцовой школе.
– Скажите, Сморж С. С., Вы распространяли листовки контрреволюционного 

характера 6-го ноября с/г вечером в м. Опошне и с кем?
– Я контрреволюционных листовок в м. Опошне не распространял  

и не писал, кто распространял, я не знаю» [1, арк. 15-16].
09.11.1936 року допит Анатолія Степановича Чигрина (1918 р. н.; рахівник 

шевської артілі) проводив начальник райвідділу НКВС, молодший лейтенант 
держбезпеки Іван Тимченко:
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«– Скажите, обв. Чигрин А. С., Вы знакомы с гр-ном Сморж С. С. и с какого 
времени?

– Я знаком с гр. Сморж С. С. с 1927 года, с ним вместе учился в Опошнянской 
образцовой школе.

– Скажите, Чигрин А. С., где Вы были 6-го ноября с/года в 7 и 8 часов вечера 
и с кем?

– Я 6-го ноября с/г в 7 и 8 часов вечера гулял в м. Опошне по улице вместе  
с Фесык Марией и Омельяненковой Аллой.

– Скажите, обв. Чигрин А. С., Вы видели 6/ХІ с/г гр-на Сморжа С. С., где  
и в какое время?

– Я встретился с Сморж С. С. вечером 6/ХІ с/г в центре м-ка Опошни, я шёл 
с Лешко Пётр Ивановичем, а с Сморжём С. С. был неизвестный для меня мальчик.

– Скажите, обв. Чигрин А. С., Вы проходили вместе с Сморж С. С.  
по Зиньковской улице 6/ХІ с/г в 7-8 часов вечера?

– Я с Сморжем по Зиньковской улице 6/ХІ вечером не проходил.
– Скажите, Чигрин А. С., Вы пели контрреволюционные песни среди 

молодёжи м. Опошни?
– Я контрреволюционных песен не пел.
– Скажите Чигрин А. С., Вы распространяли контрреволюционные листовки 

6/ХІ с/г вечером в м. Опошне?
– Я контрреволюционных листовок не распространял, и кто распространял 

и писал, не знаю» [1, арк. 18].
09.11.1936 року допит свідка Сергія Тимофійовича Заїченка (1917 р. н.; 

непрацюючий) проводив начальник райвідділу НКВС, молодший лейтенант 
держбезпеки Іван Тимченко:

«– Скажите, свидетель Заиченко С. Т., Вы знаете Сморжа Сергея Сергеевича 
и Чигрина Анатолия Степановича?

– Я Сморжа С. С. и Чигрина хорошо знаю, с ними я часто гулял в м. Опошне.
– Скажите, Заиченко С. Т., Вы видели Сморжа С. С. и Чигрина 6-го ноября, 

если да, то где и в какое время?
– Примерно в 6 часов вечера 6-го ноября с/г я пошёл по улице м. Опошня по 

направлению к потребительскому товариществу. На дороге стояли Сморж С. С. 
и Чигрин А. С., я подошёл к ним, в разговорах Сморж изявил желание играть на 
духовой оркестр, и мы все вместе пошли в клуб. В клубе они были приблизительно 
около часа, после чего Сморж С. С. предложил мне пойти в центр местечка 
Опошня, но я отказался. После чего Сморж С. С. из клуба ушел, с кем – я не видел.

– Скажите, Заиченко, где проживает Сморж С. С. и в какое время он прибыл 
в Опошню?

– Сморж С. С. проживает в гор. Полтаве, приехал он в м. Опошню 
приблизительно в 6 часов, к кому он приезжал, я не знаю. Но сразу по приїзду 
встретился с Чигрин Анатолием Степановичем.

– Скажите, Заиченко, Вы видели Сморжа С. С. после того, как он ушел  
из клуба, где и с кем он был?

Віктор Міщанин
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– После ухода из клуба Сморжа С. С. я тоже вышел и пошёл в центр 
местечка Опошни, на Октябрьской улице я видел приблизительно 7 час. 30 минут 
проходивших Сморжа Сергея С. и Чигрина Анатолия С. Я их встречал, но с ними 
ничего не говорил, так как они прошли неостанавливаясь. Сморж и Чигрин шли 
с конца улицы в центр местечка Опошни, я их встретил возле заезжего двора.

– Скажите, Заиченко, несли что либо с собой Сморж С. С. и Чигрин А. С., 
когда Вы их встречали возле заезжего двора?

– Я не видел, у руках у них ничего не было» [1, арк. 20].
11.11.1936 року допит свідка Бориса Степановича Мороза (1917 р. н.; студент 

Писаревського зоотехнікуму) проводив начальник райвідділу НКВС, молодший 
лейтенант держбезпеки Іван Тимченко:

«– Скажите, Мороз Б. С., когда Вы прибыли в м. Опошню и с кем?
– Я пришел из села Писаревщина Диканского района 5-го ноября сам.
– Скажите, Мороз Б. С., Вы встречались с гр-ном Сморж Сергей Сергеевичем, 

когда и где?
– Я встречался с Сморж С. С. 5-го ноября с/г в центре местечка Опошни, 

со мной был Кирячок Василий Савельевич и Грипич Василий. Последний работает 
зоотехником в районе. Кто был с Сморжем С. С., я не помню. После встречи 
Сморж С. С. пошёл с неизвестными мне девочками, а я пошёл в театр, это было 
приблизительно 7-8 часов вечера.

– Скажите, Мороз Б. С., Вы видели Чигрина Анатолия Степановича, где  
и когда?

– Я видел Чигрина А. С. 5-го или 6-го ноября, точно не помню. Днём он 
проходил мимо дома пионеров по направлению в райцентр, я с ним не говорил.

– Скажите, Мороз Б. С., где Вы были 6-го ноября с/г в 7 и 8 часов вечера?
– Я 6-го ноября с/г в 7 и 8 часов вечера был в театре, со мной были Кирячок 

Василий Савельевич, Гаркуша Михаил, Грипич Василий.
– Скажите, Мороз Б. С., Вы видели 6/ХІ с/г Сморжа С. С. и где?
– Я 6/ХІ с/г Сморжа С. С. не видел, а видел 5 ноября, как я указывал выше.
– Скажите, Мороз Б. С., сколько времени вы ведёте дружбу с Сморж С. С. 

и Чигрином А. С.?
– Я Сморжа С. С. и Чигрина А. С. знаю, первого – с 1930 года, а второго – 

с 1932 года, был с ними знаком, но особенной дружбы у меня с ними не было»  
[1, арк. 25].

16.11.1936 року допит свідка Марфи Сисоївни Сморж (1899 р. н.; кур’єр  
у редакції) проводив начальник райвідділу НКВС, молодший лейтенант держбезпеки 
Іван Тимченко:

«– Скажите, Сморж М. С., когда прибыл в местечко Опошню Ваш племянник 
Сморж Сергей Сергеевич?

– Я не знаю, увидела его в м. Опошни приблизительно в 6 часов вечера 6-го 
ноября с/г.

– Скажите, Сморж М. С., с кем был С. С., когда Вы его видели 6-го ноября с/г?
– С кем был сморж С. С., я не помню, но знаю, что были вдвоём.
– Скажите, Сморж М. С., в какое время к Вам пришёл Сморж С. С.? 
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– Сморж С. С. пришёл ко мне 6-го ноября с/г примерно в 11 часов ночи.
– Скажите, Сморж М. С., где был 6-го ноября с/г Сморж С. С.?
– Я не знаю, с его слов был в театре» [1, арк. 26].
22.11.1936 року допит свідка Григорія Марковича Штанька (1894 р. н.; 

завідувач Опішнянського відділення Полтавторгу) проводив начальник райвідділу 
НКВС, молодший лейтенант держбезпеки Іван Тимченко:

«– Скажите, Штанько Г. М., где Вами была взята контрреволюционная 
листовка, которую вы передали пред. райиспокома т. Пичкуру?

– 7-го ноября с/г утром приблизительно в 6 ½ часов я пришёл в магазин 
Полтавторга № 1. Когда я пришёл, то ученик-продавец Острянин Стефан 
открыл двери и окна и внёс контрреволюционную листовку, которую с его слов он 
снял с дверей. Я пошел проверить, где он её снял, и увидел оставшийся на дверях 
хлеб, где листовка была приклеена. Взяв листовку, я вышел из Полтавторга  
и увидел предрайисполкома т. Пичкура, которому её и отдал.

– Скажите, Штанько Г. М., кем была писана эта листовка?
– Я не знаю, листовка была писана чернилом» [1, арк. 28].
Додаткові покази свідка Петра Лешка від 23.11.1936 року. Допит проводив 

начальник райвідділу НКВС, молодший лейтенант держбезпеки Іван Тимченко:
«– Скажите, свидетель Лешко П. И., отлучались ли из театра Сморж С. С. 

и Чигрин А. С. 6-го ноября с/г вечером, куда и в какое время?
– Я видел Сморжа С. С., Чигрина А. С. в театре примерно в 9 часов вечера, 

причём, когда в это время началось кино-картина, то они куда-то ходили  
из театра и пришли приблизительно в 10 часов вечера, куда они ходили, я не знаю.

– Скажите, Лешко П. И., Вы знаете почерк письма Сморжа С. С.  
и Чигрина А. С.?

– Я почерк письма Сморжа С. С. и Чигрина А. С. хорошо знаю. 
– Скажите, свид. Лешко П. И.,  Вы опознаете почерк письма на предъявленной 

Вам контрреволюционной листовке, написанной синим карандашом?
– Я опознаю почерк письма гр-на Сморжа Сергея Сергеевича» [1, арк. 9].
23.11.1936 року допит свідка Тимофія Івановича Середи (1895 р. н.; учитель 

зразкової школи в м. Опішні) проводив начальник райвідділу НКВС, молодший 
лейтенант держбезпеки Іван Тимченко:

«– Скажите, свидетель Середа Т. И., Вы видели 6-го ноября с/г гр-на Сморжа 
Сергея Сергеевича, где и в какое время?

– Я гр.-на Сморжа С. С. видел в театре в 6-7 часов вечера 6-го ноября с/г. 
Примерно в 7 часов Сморж С. С. из театра ушёл с гр-ми Лешко Пётр, Заиченко, 
знать не знаю, куда они ушли, я не знаю, но обратно Сморж С. С. пришёл 
приблизительно через один час. С кем он пришёл я не заметил.

– Скажите, Середа Т. И., Вы видели гр-на Чигрина Анатолия Степановича 
6-го ноября, где и в какое время?

– Я гр-на Чигрина Анатолия Степановича 6-го ноября не видел» [1, арк. 29].
24.11.1936 року начальник райвідділу НКВС, молодший лейтенант 

держбезпеки Іван Тимченко провів очну ставку обвинуваченого Сергія Сморжа  
й свідка Сергія Заїченка:
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Мал. 3 (стор. 314-315)
Паспорт Сергія Сисойовича Сморжа (1-8). 1939. 

Архів Управління СБУ в Полтавській області. Архівно-кримінальна справа № 1171-с.  
Фото Віктора Міщанина. Публікується вперше
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«– Скажите, свидетель Заиченко С. Т., в какое время и где Вы видели 
обвиняемого Сморжа С. С. 6-го ноября с/года?

– Я видел Сморжа С. С. 6-го ноября с/г приблизительно в 7-7 ½ часов вечера, 
он проходил с кем то из молодых хлопцев, впереди них шли две или три молодых 
девочки, я их не опознал, шли по Зиньковской улице.

– Скажите, обв. Сморж С. С., с кем Вы проходили по Зиньковской улице 6-го 
ноября с/г в 7-7 ½ часов вечера?

– Я проходил с гр-ом Середа Александром Тимофеевичем, впереди нас шли 
девки – Котликова Зоя, Алимова Любовь и Буленок Тамара. Куда я шёл в то время, 
я не помню» [1, арк. 21 ].

24.11.1936 року начальник райвідділу НКВС, молодший лейтенант 
держбезпеки Іван Тимченко провів очну ставку обвинуваченого Анатолія Чигрина 
й свідка Сергія Заїченка:

«– Скажите, свидетель Заиченко, Вы видели 6-го ноября с/г Чигрина 
Анатолия Степановича и Сморжа  Сергея Сергеевича, где и в какое время?

– Я видел 6-го ноября с/г приблизительно в 7-7 ½ часов вечера проходил 
по Зиньковской улице Сморж Сергей Сергеевич, с ним ещё кто-то за молодой 
человек, которого я точно не опознал, а полагал, что это был Чигрин Анатолий 
Степанович. Когда проходил Сморж С. С., то они ничего с собой не несли,  
а заложили руки в карманы.

– Скажите, обв. Чигрин Анатолий Степанович, Вы проходили вместе  
с Сморжем С. С. 6-го ноября с/г в 7-7 ½ часов вечера по Зиньковской улице?

– Я совместно с Сморж С. С. по Зиньковской улице – она же называется 
Октябрьской улицей – не проходил» [1, арк. 22].

12.12.1936 року з Сергія Сморжа та Анатолія Чигрина було взято підписки 
про невиїзд. 
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«ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ.
1936 г. Декабря м-ца 12 дня. Я, нижеподписавшийся Сморж Сергей Сергеевич,  

привлеченный к следствию в качестве обвиняемого  по ст. ст. 54-10 УК УССР, даю 
настоящую подписку Начальнику Опошнянского Рай Отделения Харьковського 
Обл Упр НКВД в том, что из г. Полтавы без соответствующего разрешения 
никуда отлучаться не буду впредь до окончания моего дела и обязуюсь явиться 
по первому требованию органов следствия и суда. 

Проживать буду в г. Полтаве по Шевченковськая ул., дом № 19, и о всякой 
перемене свого адреса своевременно сообщу. Содержание ст. 147 УПК мне 
об’явлено» [1, арк. 30].

Майже через два місяці справу з обвинувачення Сергія Сморжа та його 
товариша Анатолія Чигрина було закрито «за недостаточностью состава 
преступления».

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
1936 года декабря 15 дня: Я, Начальник Опошнянского Райотделения НКВД 
Мл. Лейтенант Госбезопасности – ТИМЧЕНКО, рассмотрев материал 

следственного дела по обвинению СМОРЖА Сергея Сергеевича и ЧИГРИНА 
Анатолия Степановича по ст. 54-10 ч. І УК УССР,

НАШЕЛ
что материалы следствия недостаточны для предания их к суду, а потому 
ПОСТАНОВИЛ
Дело по обвинению СМОРЖА С. С. и ЧИГРИНА А. С. по ст. 54-10 УК УССР 

за недостаточностью состава преступления прекратить, о чем обявить 
обвиняемым.

Копией настоящего постановления сообщить прокурору.
НАЧ РАЙОТДЕЛЕНИЯ НКВД 
Мл. Лейтенант Госбезопасности /підпис/ Тимченко» [1, арк. 32].
Усередині липня 1938 року Сергія Сисойовича Сморжа було репресовано. 
14.07.1938 року було підписано постанову, в якій зазначено: «Я, вр. нач. 

2 отд. IV отдела УГБ ПОУ НКВД – лейтенант госбезопасности – Мирошниченко, 
рассмотрев материалы по обвинению гр. Сморж Сергей Сысоевич, 40 лет, 
украинец, гражд. СРСР, житель г. Полтавы, Пушкинска ул., исключён из 
членов КП/б/У как националист, работает зав. плановым отделом Обл. ОНО 
в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-10 ч. I и 54-11 УК УССР, выразившихся 
в том, что он Сморж исключён из членов КП/б/У как националист, является 
активным участником к/р повстанческой националистической организации, 
нашёл, что пребывание Сморж на свободе может отразиться на ходе следствия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 143, 145 и 156 УПК 
УССР, постановил:

Избрать мерой пресечения способов уклонения от суда и следствия по 
отношению к обвиняемому Сморж С. С. содержание под стражей в Полтавской 
смешанной тюрьме.

2. Настоящее постановление представить Полтавскому облпрокурору» 
[2, арк. 3]. 
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Того ж дня, 14.07.1938 року, облпрокурор санкціонував арешт Сергія 
Сисойовича Сморжа. Було видано ордер на проведення обшуку та його арешт. 
Під час обшуку було вилучено паспорт, профспілкову книжку, військовий квиток, 
курсантський квиток, різні довідки (приблизно 30 шт.) й службове листування, яке 
26.07.1938 року було знищене «путём сожжения», про що було складено відповідний 
акт [2, арк. 5, 6, 10]. Днем раніше, 25.07.2038 року, «пом. оперуполномоченный  
2 отделения IV отдела УГБ УНКВД по Полтавской области Тименко, рассмотрев 
следственное дело обвиняемого Сморжа Сергея Сысоевича, нашёл:

Что личная переписка, находящаяся в следственному деле Сморжа, 
никакого интереса для следствия не представляет, постановил: 

Личную переписку обвиняемого Сморжа Сергея Сысоевича уничтожить 
путём сожжения» [2, арк. 9].

Паспорт, профспілкова книжка і військовий квиток збереглися. Їх і було 
підшито в архівно-кримінальну справу в заклеєному конверті, який я розірвав тільки 
2017 року під час вивчення справи. 

15.07.1938 року «оперуполномоченный 2 отделения IV отдела УНКВД  
по Полтавской области Карасев, рассмотрев следственный материал о гр-не 
Сморж Сергей Сысоевиче, <…> на основании ст. 126 УПК и руководствуясь ст. 127 
УПК УССР, постановил:

Привлечь гр. Сморж Сергей Сысоевич в качестве обвиняемого, предъявив 
ему обвинение в том, что он является активным учасником повстанческой 
боротьбистской организации и по заданию последней проводил антисоветскую 
работу, т. е. в преступлениях, предусмотренных  ст. ст. 54-11 и 54-10 ч. 1 УК 
УССР» [2, арк. 8].

26.07.1938 року «помоперуполномоченного 2 отделения IV отдела УГБ 
ПОУ НКВД УССР Тименко, рассмотрев материалы о преступной деятельности 
гр. Сморжа Сергея Сысоевича <…>, выразившееся в том, что Сморж Сергей 
Сысоевич является активным участником повстанческой националистической 
организации и по заданию последней проводил антисоветскую работу, 
усматривая в совершённых обвиняемым действиях признаки преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 54-11 и 54-10 ч. 1 УК УССР.

Постановил: На основании 2 п. 93 ст. УПК и 108 ст. УПК начать  
по настоящему делу производство предварительного следствия. 

Копию настоящего постановления направить Полтавскому областному 
прокурору» [2, арк. 2].

На той момент начальником Управління УНКВС по Полтавській області був 
Олександр Волков, за безпосередньою вказівкою якого фабрикувалися групові 
справи, зокрема про належність до контрреволюційних повстанських організацій.  
З арештованих вибивали на допитах необхідні зізнання. Таку практику, як помітно 
з матеріалів протоколу допиту, було застосовано й до Сергія Сморжа, унаслідок чого 
отримано необхідне зізнання.

21.07.1938 року помічник оперуповноваженого 2 відділення 4 відділу УДБ 
УНКВС по Полтавській області Дробиш провів допит обвинуваченого Сергія Сморжа:

«– Вы бывший офицер?
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– Да, служил порутчиком в царской армии, в других армиях не служил.
– Расскажите о причине исключения Вас из КП(б)У?
– В 1935 году исключён из кандидатов в члены КП(б)У за националистические 

проявления.
– Вы арестованы как участник антисоветской националистической 

повстанческой организации. Расскажите о своей антисоветской деятельности.
– Будучи ещё кандидатом в члены КП(б)У как националист по убиждениям, 

проявлял себя антисоветски, за это в 1935 году и был исключён из партии.  
Примерно в 1934 году я сблизился с жителем города Полтавы Маликом Алексеем 
Михаловичем, бывшим чиновником военного времени, петлюровец и ярый 
националист. Малик систематически выражал недовольство существующим 
советским строем, с восхищением вспоминал о времени Петлюровской реакции, 
имея надежды на время, когда еще будет существовать «самостийна Украина», 
доказывая необходимость отрыва Украины от Советского Союза. 

В одной из бесед, это относится к 1936 году, он заявил: «Уже надоело 
терпеть, время наступило дать пожить хорошо и украинскому народу».

При последующих встречах Малик убеждал меня, что необходимо 
немедленно организоваться всем, кто ненавидит Советскую власть,  
и выступить с оружием в руках против Советской власти. 

На мой вопрос, как же это можно осуществить, он ответил, что в Полтаве 
существует  повстанческая националистическая организация, которая ставит 
вооруженное свержение существующего Советского строя и образования после 
этого на Украине буржуазно-демократической республики. 

В дальнейшей беседе он об’яснил, что вооруженное восстание будет 
приурочено к моменту военного нападения фашистских государств на СССР,  
т. е. таких государств, как Германия и Польша. Разделяя взгляды Маликова, 
я изявил согласие тогда войти в состав антисоветской украинской 
националистической организации. 

Я тогда спрашивал Маликова о руководстве этой контрреволюционной 
организации, но он уклонился от ответа. 

При последующих встречах он все рассказывал мне, что учасниками этой 
организации являются Постоленко Виталий Кирилович, националист, бывший  
украинский меньшевик, и Гранько Петр Семенович, бывший активный участник 
антисоветской националистической  организации «Просвита».

Вовлечение меня в организацию Маликом состоялось в конце 1936 года.
– Рассказывайте о своей антисоветской деятельности?
– Малик тогда мне поручил проводить вербовку нових повстанческих 

кадров, а также обрабатывать молодеж в националистическом духе, 
которая, как он говорил, будучи этим захвачена, в момент восстания пойдет  
за повстанцами против Соввласти.

Давал установки по работе антисоветской организации, он говорил, что 
нужно действовать смело и уверено, так как это делают Конотоп Григорий 
Петрович и Семикин Александр Иванович, являющиеся участниками этой 
организации.
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Когда я спросил, а кто же еще так смело действует, он назвал еще Руденко 
Михаила Ивановича, котрого я знал как активного учасника автокефального 
движения на Полтавщине. 

В начале 1937 года мною был обработан и вовлечен в к-р организацию 
Хуторянский Дмитрий Павлович, которого я знал как крупного кулака, имевшего 
более 100 гектар земли, проживающего в Полтаве по Глиняному переулку. 
Больше вовлеч мне никого не удалось, обясняется это еще и потому, что  
в 1937 году последовали аресты и, боясь провала, я прекратил антисоветскую 
деятельность.

– Каким оружием располагала к-р повстанческая организация и отдельные 
ее участники?

– Этого я не знаю и ответить на даный вопрос не могу. Мне же лично 
тогда Малик говорил, чтобы я занялся вопросом подыскания себе оружия,  
но оружия тогда я не достал» [2, арк. 12-16].

23.08.1938 року помічник оперуповноваженого 2 відділення 4 відділу УДБ 
УНКВС по Полтавській області Дробиш провів допит свідка Семена Хоминича 
(завідувач відділу міськнаросвіти):

«– Свидетель Хоминич, Вы знаете свидетеля Сморжа Сергей Сысоевича?
– Да, Сморжа я хорошо знаю, примерно с января м-ца 1937 года. Тогда  

он работал инструктором горнаробраза, а я был директором 12 школы.
– Расскажите следствию, что Вам известно об антисоветских действиях, 

проявляемых со стороны обвиняемого Сморжа Сергея Сысоевича?
– Сморжа я знаю как личность антисоветски настроенную, 

систематически проводил контрреволюционную агитацию, протаскивал 
национализм, работая в горнаробразе. В прошлом Сморж офицер, не имеет 
специального педагогического образования, жульническим способом пролез 
на руководящие посты по линии горнаробраза. В разговорах неоднократно 
Сморж выражал недовольство существующим советским строем, восхвалял 
старую жизнь. Сморж отявленный националист, систематически занимался 
протаскиванием в среду учителей и детей националистические чувства по 
отношению к украинскому народу. В 1937 году стоял вопрос на партсобрании за 
Сморжа как националиста, за что он был исключён из партии и снят с работы. 
В октябре 1937 года в газете «Більшовик Полтавщини» была статья под 
заглавием «Буржуазный националист Сморж», где на фактах было ещё раз 
подтверждено о его националистических взглядах. Помню случай в апреле м-це 
1938 г., со мной разом шёл Сморж, который при разговорах высказался, показывая 
мне полученный им новый военный билет: «Смотри, Сморж-националист, 
в данное время является командиром Красной армии». Этим он ещё раз выразил 
своё националистическое нутро» [2, арк. 18].

У серпні 1938 року Тименко склав протокол про те що, «объявил обвиняемому 
Сморжу Сергею Сысоевичу, что следдело по обвинению его в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 54-11 и 54-10 ч. 1 УК УССР, производством 
предварительного расследования, закончено и направляется обл. прокурору для 
направления его по подсудности» [2, арк. 19].
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Мал. 4 (стор.320-321)
Військовий квиток Сергія Сисойовича Сморжа. 1938.  
Архів Управління СБУ в Полтавській області.  
Архівно-кримінальна справа № 1171-с.  
Фото Віктора Міщанина. Публікується вперше
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10.01.1939 року було складено постанову, в якій зазначалося:  
«Я, помоперуполномоченного 2 отделения IV отдела УГБ УНКВД по Полтавской 
области Тименко, рассмотрев следдело № 127760 по обвинению Смерницкого 
Георгия Ивановича, Постоленко Виталия Кирилловича, Гранько Петра Семёновича, 
Сморжа Сергея Сысоевича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54-11  
и 54-10 ч. 1 УК УССР, 

Нашёл:
Дополнительно проведённым по этому делу расследованием установлено, 

что обв. Сморж Сергей Сысоевич никакой организационной связи по антисоветской 
деятельности с другими участниками антисоветской организации этого дела 
не имеет.

На основании изложенного 
Постановил:

Следственные материалы в отношении  обв. Сморжа Сергея Сысоевича 
из следдела № 127760 по обвинению Смерницкого Г. И., Постоленко В. К. и др. 
выделить в отдельное производство, приступив к дальнейшему расследованию 
преступлений, предусмотренных ст. 54-10 ч. 1 УК УССР.

Копию настоящего постановления направить прокурору Полтавской 
области» [2, арк. 1].

10.01.1939 року було складено постанову, в якій зазначалося: 
«Я, помоперуполномоченного 2 отделения IV отдела УГБ УНКВД по Полтавской 
области Тименко, сего числа рассмотрев материалы по следделу № 128078 
в отношении обвиняемого Сморжа Сергея Сысоевича, по признакам преступления 
предусмотренного ст. 54-10 ч. 1 УК УССР, 

Нашёл:
Имеющиеся в деле материалы изобличают Сморжа Сергея Сысоевича  

в антисоветской деятельности и что по настоящему делу требуется провести 
ряд следственных действий.

А посему и руководствуясь ст. ст. 108 и 109 УПК УССР, 
Постановил:

Настоящее дело принять к своему производству и приступить к начатию 
следствия.

Копию настоящего постановления направить Полтавскому областному 
прокурору» [2, арк. 20].

21.01.1939 року було проведено додатковий допит свідка Семена Івановича 
Хоминича.

«– Вы подтверждаете свои показания, данные Вами 28 августа 1938 года?
– Да, свои показания я в основном подтверждаю.
– Тогда Вам необходимо уточнить свои показания, указав время  

и обстоятельства антисоветской агитации Сморжа?
– Мне известно, что Сморж – офицер царской армии, исключён из ВКП(б) 

за национализм. Это мне известно со слов т. т. парторганизации ГОНО. 
В 1936–37 г. г. в парторганизации ГорОНО, где было предложено зав. ГОНО 
Данишеву снять Сморжа с работы как исключённого из партии за национализм  
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и офицера старой армии. В октябре или в сентябре 1937 года в газете «Більшовик 
Полтавщини» была вмещена статья о 8-ой школе, где Сморж фигурировал как 
буржуазный националист. Статья была по поводу брата Сморжа, который 
развалил хазяйство школы, будучи завхозом. Помню, в апреле 1938 года,  
я шёл по улице и поровнявшись с Сморжом, спросил где он был. Тогда Сморж 
ответил, что был в военкомате, получил новый военный билет, при этом он 
сказал: «От смотри, Сморж, которого называли буржуазным националистом,  
в действительности есть лейтенант Красной армии» [2, арк. 44-45]. 

Таким чином, один і той же свідок, Семен Хоминич, безпосередній 
начальник Сергія Сисойовича Сморжа, на час його арешту, на різних допитах дав 
різні свідчення про газетну публікацію, що стосувалася обвинуваченого:

23.08.1938 року: «В октябре 1937 года в газете «Більшовик Полтавщини» 
была статья под заглавием «Буржуазный националист Сморж», где на фактах 
было ещё раз подтверждено о его националистических взглядах»;

21.01.1939 року: «В октябре или в сентябре 1937 года в газете «Більшовик 
Полтавщини» была вмещена статья о 8-ой школе, где Сморж фигурировал как 
буржуазный националист. Статья была по поводу брата Сморжа, который 
развалил хазяйство школы, будучи завхозом».

З першого випливає, що стаття була присвячена саме Сергію Сморжу,  
з другого, що Сергій Сморж лише фігурує в статті, а сама стаття присвячена його 
брату. Передивившись підшивку «Більшовик Полтавщини» за осінь 1937 року, 
я пересвідчився, що статті з назвою «Буржуазный националист Сморж» не було 
взагалі, а інша стаття з’явилася не з приводу його брата, він лише згадується там без 
імені. Сергію Сморжу відведено один абзац. У статті висловлено докір і міськвідділу 
наросвіти, який очолював свідок Хоминич. Подаю зміст статті повністю.

«Хто орудує у 8 школі.
З низькими показниками якості роботи прийшла на кінець минулого 

учбового року 8 середня школа. Із 700 учнів, які навчались тут протягом року, 
82 залишились другорічниками. Цей показник поганої якості роботи буде далеко 
ще не повний, коли переглянути тут осінні іспитові роботи учнів, які послужили 
підставою директорові школи Олійнику для переводів їх в старші класи.

Візьмем для прикладу 8 клас (тепер дев’ятий). Чотири учні з цього класу 
тримали восени повторні іспити з російської мови і кожен з них одержав оцінку 
«очень плохо». Не краща встигаємість цих учнів і по інших дисциплінах, проте до 
дев’ятого класу їх переведено. 

Формально проведені осінні іспити учням і в інших класах. Наприклад,  
із 6 класу в 7 переведені учні, які не розв’язали самої легесенької задачі на перший 
тип процентів. Ці факти говорять за те, що у 8 школі переводили учнів до 
старших класів з неприпустимо низькими знаннями, щоб тільки зменшити 
процент другорічників і приховати від громадськості справжній стан, який 
утворився в школі внаслідок підривної тут роботи.

Були канікули. З учнями, які восени мали тримати повторні іспити  
у 8 школі, ніхто не працював. Ніхто не переглядав і іспитових робіт, які давались 
їм окремими учителями. Все йшло тихо, спокійно. Настав новий учбовий рік. 

Віктор Міщанин
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Десять днів не знімаються учні 2 і 3 класів – мовчать про це в школі, мовчать  
і в міськвідділі наросвіти.

Бували у 8 школі інспектори відділу наросвіти Сморж, Павленко, Лебідь, але 
їх «візити» кінчались п’янками з директором. Неподобств, які творилися в школі, 
ворожих вихваток, дій охвістя буржуазних націоналістів – вони не «помічали». 

Колектив 8 школи засмічений класово-ворожими елементами. Тут довгий 
час працював директором Ващенко – людина з політично темним обличчям, 
приятелі його (Дяченко, Бондаренко, Галіч) залишились у школі і по цей час. Відомо, 
що школу Ващенко вів до розвалу, розтрачав державні кошти, за що був і на лаві 
підсудних. Пізніше з Полтави він вибув, але зв’язків з своїми приятелями не порвав.

Довгий час в міськвідділі наросвіти сидів націоналіст Сморж. На роботу 
у 8 школу він улаштував свого брата. Не без його рекомендації призначені 
сюди Старухіна – дочка попа, брат у неї активний денікінець, Карпекін – есер,  
і ще дехто.

Отже, не дивно, що у 8 школі мали місце контрреволюційні вилазки, не 
дивно, що тут стільки другорічників. Корінь зла треба шукати у колективі і його 
керівництві.

Л. Тобольченко» [8, с. 3].
31.01.1939 року було проведено допит свідка Піскуна Івана Якимовича, 

1909 р. н., уродженця Опішного, безпартійного, інспектора шкіл Опішнянського 
району:

«– Сморж Сергея Сысоевича Вы знаете?
– Да, Сморжа Сергея Сысоевича я знаю с 1932 года по совместной работе.
– Как вы его можете охарактеризовать?
– Я могу сказать, что Сморж в 1935 году исключён из партии за засорение 

учительського состава р-на классово-чуждым элементом, по школам р-на в то 
время работало очень много дочерей попов, кулаков, за проявление национализма. 
Это я могу сказать так. В 1933 году, в кабинете, где помещается РайОНО Сморж 
при мне высказывал сожаление Скрыпнику, что, мол, он был хороший человек,  
но его кто-кто нажал, от почему он и застрелился» [2, арк. 36-37].

31.01.1939 року було проведено допит свідка Ілліна Тимофія Мартиновича, 
1901 р. н., уродженця с. Покрівське, члена ВКП(б), начальника ІІ частини 
райвійськкомату:

«– Сморжа Сергея Сысоевича Вы знаете?
– Сморжа Сергея Сысоевича я знаю с 1929 года.   
– Вам что-либо известно об антисоветской деятельности Сморжа Сергея 

Сысоевича?
– С Сморжом я мало сталкивался и почти никогда не разговаривал с ним, 

а потому антисоветских высказываний от него мне не приходилось слыхать.  
Я могу рассказать, что Сморж – офицер старой русской армии, в 1929 и 1935 годах 
исключался из ВКП(б) за засорение учительского состава р-на классово-чуждым 
элементом, как напрмер в Покровском с/с работала учительницей помещица 
Яновская и много других примеров, за проявление национализма, но как именно 
Сморж проявлял национализм, мне неизвестно» [2, арк. 42-43].
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31.01.1939 року було проведено допит свідка Ксенофонта Микитовича 
Ярмолінського, 1904 р. н., члена ВКП(б), завідувача райвідділу наросвіти 
Опішнянського району:

«– Сморжа Сергея Сысоевича Вы знаете?
– Сморжа С. С. я знаю с 1934 г. по совместной работе.
– Вам что-либо известно об антисоветской деятельности Сморжа?
– Я сам лично не слыхал от Сморжа антисоветских разговоров, но мне 

известно со слов Бородая Максима Фёдоровича о том, что Сморж во время 
производственного совещания учителей в 1934 году выступал за защиту 
националистического, скрыпниковского правописа. Кроме того, мне известно, 
что Сморжа исключили из ВКП(б) за засорение классово-чуждым элементом 
учительського состава и за национализм» [2, арк. 38-39].

01.02.1939 року було проведено допит свідка Максима Федоровича Бородая, 
1903 р. н., уродженця Котельви, члена ВКП(б), завідувача школи:

«– Сморжа Сергея Сысоевича Вы знаете?
– Сморжа Сергея Сысоевича я знаю с 1933 года, мы работали с ним  

в Опошнянском районе.
– Об антисоветской деятельности Сморжа Вам что-либо известно?
– Я могу охарктеризовать Сморжа как личность антисоветскую. 

Он сам офицер царской армии, в 1935 году исключён из ВКП(б) за засорение 
учительського состава учителей района классово-чуждым элементом, как 
например Калайду Н. Г. – учительницу, Сморж систематически примировал,  
а она сама дворянка, и ряд других примеров. Кроме того, Сморж сочувствовал  
и покривал националиста Черненка, который систематически на конференциях 
высказывал националистические убеждения, а Сморж на это не реагировал»  
[2, арк. 40-41].

01.02.1939 року було проведено допит свідка Михайла Григоровича Чупилка, 
1899 р. н., уродженця с. Деревки, члена ВКП(б), голови Малобудищанського 
колгоспу імені ХІ-річчя КНС:

«– Сморжа Сергея Сысоевича Вы знаете?
– Сморжа С. С. я знаю с 1930 года, он состоял в нашей парторганизации.
– Как Вы можете охарактеризовать Сморжа?
– Мне известно, что Сморж офицер царской армии, в 1935 году при 

проверке партдокументов исключён из ВКП(б). Кроме того, я могу привести 
один случай розговора с Сморжем, при котором он проявлял национализм. Это 
было в 1933 году, когда застрелился Скрыпник и мы шли возле райпарткома,  
и Сморж стал говорить, что якобы он слыхал, что когда Скрыпник себя ранил,  
то позвал в кабинет к себе Постышева, Коссиора и Петровского, тогда Коссиора 
и Петровского с кабинета выгнал, а Постышеву стал говорить, что, мол, говори 
народу правду, что я умер за Украину. Дальше Сморж говорил, что похороны 
Скрыпника происходили в рабочее время, и рабочие не смогли присутствовать. 
Это правительство сделало так для того, чтоб рабочие не подняли шуму, ибо 
все рабочие Харькова были на стороне Скрыпника. Когда это Сморж сказал, мы 
разошлись и тогда, во время чистки партии, я об этом подал материал в РПК» 
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[2, арк. 29-31].
09.02.1939 року було проведено допит свідка Тимофія Климовича Гарпона, 

1891 р. н., уродженця с. Кустолово, замісника директора Опішнянської МТС 
з політчастини:

«– Сморжа Сергея Сысоевича Вы знаете?
– Сморжа я знаю с 1929 года, мы с ним работали в Опошнянском р-не.
– Что Вам известно об антисоветской деятельности Сморжа? 
– Мне лично антисоветских разговоров со стороны Сморжа не приходилось 

слыхать, но если следствие интересуется, я могу показать, что Сморж – 
разложившийся элемент, пьяница, офицер старой армии. Будучи недоволен 
существующим строем, как мне известно из официальных данных, Сморж 
проявлял национализм, который выражалось в том, что последний сожалевал 
врагу народа националисту Скрыпнику, за что Сморжа исключили в 1935 году из 
рядов ВКП(б). Кроме того, я могу сказать, что Сморж, будучи зав. РОНО, покривал 
классово-чуждый элемент, в районе был очень большой процент засорённости 
учительського состава, о чём Сморжу не однократно указували на бюро 
райпарткома, но Сморж на это не реагировал» [2, арк. 46-48].

10.02.1939 року було проведено допит свідка Петра Івановича Авраменка, 
1898 р. н., уродженця м. Ромни, члена ВКП(б), голови Глинського колгоспу імені 
Горького:

«– Сморжа Сергея Сысоевича Вы знаете?
– Сморжа С. С. я знаю хорошо с 1931 года.
– Вам что-нибудь известно об антисоветской деятельности Сморжа?
– Я могу рассказать, что Сморж – офицер царской армии, исключён из 

партии ВКП(б). Кроме этого, мне следующий факт известен об антисоветской 
деятельности Сморжа. В 1933 году, кажется в июле месяце, я шёл с Сморжем по 
улице, это было как раз после самоубийства врага народа Скрыпника, который 
стал рассказывать, что якобы Скрыпник застрелился в себя в кабинете, 
куда поклыкав Петровского, Коссиора и Постышева, с их двох первых выгнал  
с кабинета, а Постышеву сказал: «Гляді, після моєї смерті говори народу тільки, 
що я вмер за Україну». Во время похорон Скрыпника якобы должно быть восстание 
робочих г. Харькова в знак солидарности правельным выступам Скрыпника,  
и от украинское правительство, боясь восстания во время похорон Скрыпника, 
хоронило его в рабочее время и скрыто, чтоб таким образом чтоб не было 
восстания робочих. Дальше Сморж говорил, что якобы в печати освещено, 
якобы Скрыпник вызнал свои ошибки, но это неправда, ибо он ещё больше плямил 
руководство партии за угнитение Украины и этого не пускают в прессу. Кроме 
того, Сморж пускал слухи, что среди старых большевиков тоже самое ходять 
слухи, что они сочувствують Скрыпнику. Этот самый разговор слыхали Чупилка 
Михаил и ещё кто-то, фамилии я его не помню. 

– А что Вам ещё известно об антисоветской деятельности Сморжа?
– Больше я припомнить не могу ничего, т. к. Сморж выехал в г. Полтаву» 

[2, арк. 32-35].  
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У постанові від 22(?).02.1939 року зазначалося: «Я, помоперуполномоченного 
2 отделения IV отдела УГБ УНКВД по Полтавской области Тименко, сего числа 
рассмотрев (?) материалы, поступившие из Опошнянского райпарткома (?)  
в отношении обвиняемого Сморжа Сергея Сысоевича, 

Нашёл:
Вышеуказанные материалы изобличают Сморжа С. С. как антисоветскую 

личность и подтвеждают его исключение из ВКП(б), а посему – 
Постановил:

Указанные материалы приобщить к следственному делу № 128329  
по обвинению Сморжа Сергея Сысоевича по ст. 54-10 ч. ІІ УК УССР» [2, арк. 22].

У постанові від 26.02.1939 року зазначено: «Я, помоперуполномоченного 2 
отделения IV отдела УГБ УНКВД по Полтавской области Тименко, рассмотрев 
следственный материал о гр-не Сморже Сергее Сысоевиче, нашёл, что 
произведёнными следственными действиями установлено: что Сморж среди 
окружающих занимался  антисоветской националистической агитацией, 
восхвалял врагов народа.

На основании ст. 126 УПК и руководствуясь ст. УПК УССР,
Постановил:
Привлечь гр. Сморжа С. С. в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение 

в том, что он среди окружающих проводил антисоветскую националистическую 
агитацию, восхвалял врагов народа, т. е. в преступлениях, предусмотренных 
ст. 54-10 ч. ІІ УК УССР. 

Копию настоящего постановления направить прокурору по 
Полтавской обл.» [2, арк. 21].

26.02.1939 року Тименко провів додатковий допит Сергія Сморжа, який 
розпочався в 0 год. 05 хвилин:

«– В каких армиях Вы служили?
– Я служил в царской армии.
– В качестве кого?
– С 1914 года по 1916 года – рядовым, а с 1916 года по декабрь месяц 1917 г. 

после окончания Московской школы прапорщиков в качестве поручика.
– В каких партиях Вы состояли?
– С 1925 г. по 1935 год я был кандидатом в члены ВКП(б).  
– Что Вас исключили из кандидатов в ВКП(б)?
– Да, в 1935 году я исключён из кандидатов в ВКП(б).
– За что Вас исключили?
– Меня исключили за проявление национализма, за засорение учительського 

персонала классово-чуждым элементом и как офицера.
– В предявленном Вам обвинении виновным себя признаёте?
– В предявленном мне обвинении виновным себя не признаю. 

Антисоветскими националистическими разговорами я никогда не занимался.
– В антисоветской деятельности Вы изобличены показаниями рядом 

свидетелей, с которыми Вам проведена очная ставка. Что ж Вы отрицаете?

Віктор Міщанин
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Мал. 5
Членський квиток професійної спілки працівників початкової 

та середньої школи України Сергія Сисойовича Сморжа.  
1938. Архів Управління СБУ в Полтавській області.  

Архівно-кримінальна справа № 1171-с.  
Фото Віктора Міщанина. Публікується вперше

1
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– Показаний свидетелей я не подтверждаю. Я считаю себя невиновным, 
потому что в 1934 году, во время чистки партии, эти факты проверялись, но 
они не подтвердились.

– Что Вы хотите ещё показать? 
– Больше я не имею ничего показывать» [2, арк. 26-28]. 
В обвинувальному висновку від 05.03.1939 року зазначалося:

«Обвинительное заключение.
По обвинению Сморжа Сергея Сысоевича в преступлениях, предусмотренных 

ст. 54-10 ч. ІІ УК УССР,
В IV отдел УГБ УНКВД по Полтавской области поступили данные о том, 

что житель города Полтавы Сморж Сергей Сысоевич, в прошлом офицер 
царской армии, среди окружающих занимается проведением антисоветской 
националистической агитации, направленной на дискредитацию мероприятий 
партии и советского правительства.

На этом основании Сморж С. С. был арестован и привлечён к следствию 
в качестве обвиняемого по настоящему делу <…>

Мал. 6
Почесна грамота Іванові Каші  
від Опішнянського відділу  
народної освіти  
за підписом Сергія Сморжа.  
Опішне, Полтавщина. 17.06.1934.  
Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів  
українського гончарства.  
Репринт
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На основании изложенного обвиняется: Сморж Сергей Сысоевич …  
в том, что он, будучи недоволен существующим строем, среди окружающих  
в 1933–34 г. г. проводил антисоветскую националистическую агитацию, 
восхваляя врага народа Скрыпника, клеветал на руководтво ЦК КП(б)У  
и украинское правительство, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 
54-10 ч. ІІ УК УССР.

Руководствуясь изложенным и ст. 204 УПК УССР, 
Постановил:
Следственное дело за № 128329 по обвинению Сморжа Сергея Сысоевича 

по ст. 54-10 ч. ІІ УК УССР направить Полтавскому облпрокурору для предания 
обвиняемого суду.

Справка: 1. Вещественных доказательств по делу нет.
2. Обвиняемый Сморж Сергей Сысоевич содержится под стражей  

в Полтавской смешанной тюрьме и с сего числа перечисляется содержанием  
за полтавским облпрокурором.

3. Личные документы обв. Сморжа хранятся в І Спецотделении УНКВД.
Пом. оперуполномоч. IV отдела УГБ /підпис/ (Тименко) 
Нач. 2 отделения  IV отдела УГБ 
Лейтенант госбезопасности /підпис/ (Мирошниченко)
Зам. нач. IV отдела УГБ УНКВД 
Ст. лейтенант госбезопасности /підпис/ (Чернявский)» [2, арк. 56-58].
20.03.1939 року було підписано постанову, в якій зазначалося: 
«Зам. прокурора Полтавской области Симоненко, рассмотрев сего числа 

уголовное дело № 128329 по обвинению Сморжа Сергея Сысоевича по ст. ст. 
54-10 ч.І, 54-11, 54-10 ч.ІІ УК УССР и имея в виду, что обвинение, предявленное 
ему по ст. ст. 54-10 ч. І, 54-11 УК, материалами предварительного следствия 
достаточно не доказано, что таким образом нет основания для предания его 
суду в этой части обвинения, а посему, руководствуясь изложенным и ст. 221 п.  
І УПК, постановил:

Уголовное дело по обвинению Сморжа Сергея Сысоевича по ст. ст. 54-10 
ч. І, 54-11 УК, в силу ст. 197 ч. ІІ УПК, производством прекратить, квалифицируя 
совершённое им преступление по ст. 54-10 ч. ІІ УПК» [2, арк. 60].

25.04.1939 року Полтавський обласний суд засудив Сергія Сморжа на 7 років 
таборів і 3 роки позбавлення прав.

«ВИРОК КРИМІНАЛЬНИЙ
ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
1939 року квітня 25 дня, Полтавський облсуд 
м. Полтаві в складі:
голови Довгальов
народних засідателів Губа та Холод 
при секретареві Семченка
за участю прокурора Архипова
та оборонця Сурова. 
Розглянувши в закритому судовому засіданні крим. справу
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Віктор Міщанин
СТОРІНКИ З ЖИТТЯ ВИКЛАДАЧА ГОНЧАРНОЇ ШКОЛИ СЕРГІЯ СМОРЖА: ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

По звинуваченню Сморж Сергія Сисоєвича народився в 1892 році в селі 
Єлизаветино Диканського р-ну Полтавської області, постійне місто мешканя має 
м. Полтаву, українець, був членом партії ВКП«б» із 1925 р. по 1935 рік, виключений 
з лав партії за проявленя націоналізму, по соц. походженю із селян бідняків, до 
арешту працював учителем 22-ї Н.С.Ш. у м. Полтава, був офицером у старій 
армії, не судився. 

Обвинувачується за ст. 54-10 ч. ІІ КК.
Допитав обвинуваченного, свідків та перевірив матер’ял справи суд
Встановив:
Підсудній Сморж в 1933 році в розмові з г-нами Чупилка та Авраменком, 

в данному разі свідки по справі, у присутності яких наводив жаль з приводу 
самогубства ворога народу Скрипника і при цьому наводив наклеп на партію 
ВКПб. Свідок Піскун ствердив в судовому засіданні, що восени 1933 року в кабинеті 
зав. Р.ВННО підсудній Сморж також наводив жаль з приводу самогубства ворога 
народу Скрипника і при цьому також наводив наклеп на партію ВКП«б» та 
розхвалював ворога народу Скрипника. Підсудній Сморж за винного себе не визнав. 
Суд вважає, що закинуте підсудньому звинувачення за ст. 54-10 ч. ІІ КК в судовому 
засіданні не встановлено і свідками не доведено. На думку суду, дії підсуднього слід 
кваліфікувати за ст. 54-10 ч. І що й доведено. Керуючись ст. ст. 296, 297 та 302 
ч. ІІІ КПК 54-10 ч. І і 42 ст. ст. КК,

Приговорив:
Сморжа Сергія Сисоєвича за ст. 54-10 ч. І позбавити волі в далеких таборах 

Союзу на /7/ сім років. На підставі ст. ст. 30, 32 КК позбавити політичних 
прав по п. п. а, б, в, г ст. 29 КК на /3/ три роки. Засіб запобігнення до Сморжа 
обрати – тримання під вартою в тюрмі м. Полтава. Зарахувати Сморжу 
термін попереднього ув’язнення із 15-го липня 1938 року. Суд витрати віднести 
за рахунок засудженного. Вирок може бути оскаржено до Верховного суду УРСР 
у п’ятиденний термін з дня вручення копії вироку засудженному» [2, арк. 71].

Сергій Сморж оскаржив рішення Полтавського обласного суду.
«До Найвищого Суду УРСР
Сморжа Сергія Сисоєвича, 
що трим. під вартою в Полтавській Смішаній тюрмі 
На кримінальний вирок Полтавського Обласного Суду з 25/IV-39 р.

Касаційна скарга.
Цим кримінальним вироком Суд від 25/IV-39 р. визнав мене за винного та 

засудив за 54-10 ч. 1 ст. КК до позбавлення волі терміном на 7 років з поразкою 
в правах на 3 роки.

Цей вирок Суду я вважаю за невірний, що підлягає до скасування з таких 
причин:

Свого вирока Суд грунтує на показах свідків Чупилка та Авраменка,  
які давали суперечливі між собою свідчення, а саме:

На попередньому слідстві ні жоден із цих свідків не заявлял, що я з ними 
мав розмову в один день і в один час, і про це свідки заявляють лише в судовому 
засіданні. Крім того, коли Чупилка говори, що ніби-то я мав розмову лише про 
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смерть Скрипника та як поховали, при чому не від себе, а зі слів харківського 
інспектора, то свідок Авраменко заявив, що розмову я вів від себе, а не зі слів 
приїзджого інспектора, і добавив, що, крім зазначеної розмови, я говорив і про 
пресу, і про співчування старих більшовиків, чого зовсім не стверджує Чупилко.

Судом же встановлено, Авраменко – голова колгоспу, нічого спільного  
в роботі я з ним не мав, ніколи не зустрічався, а тому говорити з Авраменко  
про Скрипника, як він заявляє, я не міг.

Крім цих свідчень свідків, Суд покладається і на покази свідка Піскуна, які 
є неправдиві, бо цей свідок заявив Суду, що він пам’ятає лише три слова мною 
сказані, це що я ніби-то говорив: «Заставили старого застрелиться», при чому 
не знає, хто був присутнім, з ким я мав розмову, чому саме сказав ці слова.

Він також заявив, що ці слова я говорив з гумором, була усмішка, але він 
відчував в голосі жалість.

Одже, Суд не зовсім критично підійшов до оцінки показів свідків по справі. 
Крім того, суд не врахував, що я немолода особа, що я зовсім хворий,  

що я вперше судимий.
Тому на підставі зазначеного та за пор 296, 297 ст КПК прошу Найвищий 

Суд УРСР вирока Полтавського Обласного Суду скасувати» [2, арк. 78-79].
Після вивчення справи Сергія Сморжа в прокуратурі УРСР,  17 (?) липня 1939 

року прокурор Деєв дійшов висновку, що міру покарання Сергію Сморжу необхідно 
пом’якшити.

«ДО КРИМІНАЛЬНО-СУДОВОЇ КОЛЕГІЇ ВЕРХСУДУ УРСР
ВИСНОВОК.
25-го Квітня 1939 р. Полтавський Облсуд засудив СМОРЖА Сергія Сисоєвича, 

1892 р. народження, виключеного з членів ВКПб, кол. офіцера, за ст. 54-10  
ч. 1 КК до позбавлення волі в поправно-трудових таборах терміном на 7 років,  
з обмеженням прав на 3 роки.

За те, що СМОРЖ в 1933 р. висловлював жаль з приводу самогубства 
СКРИПНІКА. При цьому наводив наклеп на Радвладу.

На вирок суду засуджений подав касаційну скаргу, в якій покликається на 
те, що він к-р висловлень не проводив й що суд не в достатній мірі перевів судове 
слідство. Просить вирока скасувати й справу надіслати на новий розгляд.

Покликання касатора не варто уваги. Свідки ЧУПИЛКА, АВРАМЕНКО 
та ПІСКУН дали свої покази, відповідно до обставин справи, й вина СМОРЖА  
в судовому засіданні стверджена.

Підстав для касування вирока немає. В ревізійному порядку вбачається, 
що суд призначив до СМОРЖА занадто сувору міру покарання, яка не відповідає 
як обставинам справи, так й соцнебезпеці засудженого. Тому міра покарання 
підлягає до пом’якшення. 

Керуючись ст.346 КПК, 
ВВАЖАВ-БИ:

Вирок Полтавського Облсуду частково змінити, пом’якшивши СМОРЖУ 
міру покарання.

ПРОКУРОР 1 ВІД. КСВ /підпис/ (ДЄЄВ)
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Віктор Міщанин
СТОРІНКИ З ЖИТТЯ ВИКЛАДАЧА ГОНЧАРНОЇ ШКОЛИ СЕРГІЯ СМОРЖА: ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

«ЗГОДЕН» НАЧ. КРИМ. СУДОВОГО ВІДДІЛУ 
1й ПОМ. ПРОКУРОРА УРСР /підпис/ (БЕЛЯЄВ)» [2, арк.73].
17.07.1939 року Верховний суд УРСР залишив у силі рішення Полтавського 

обласного суду від 25.04.1939 року в справі Сергія Сисойовича Сморжа.  
«УХВАЛА.

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ВЕРХОВНИЙ СУД

Судова колегія в крим. Справах
17 липня 1939 р.
В складі: Голови т. Ішутіна
Членів т.т. Сахарова та Пономаренко
Доповідач т. Сахаров
З участю прокурора т. Лебедева
Розглянувши в порядку касаційному справу з вироком Полтавського облсуду 

від 25 квітня 1939 р. про: 
Сморжа Сергія Сисоєвича, 1892 року народження, службовця, несудимого, 

офіцер царської армії, виключеного з лав ВКП(б),
засудженого за ст. 54-10 ч. І КК до позбавлення волі в далеких таборах 

Союзу на сім років з позбавленням прав на три роки,
за те що засуджений під час самогубства Скрипника проявляв жаль, разом 

з цим наводив наклеп на ВКП(б).
На цей вирок засуджений подав касаційну скаргу, в якій покликається на 

те, що він к-р агітації не проводив, що свідки посвідчили на його невірно, просить 
вирок облсуду скасувати. 

Касскарга засудженого не заслуговує уваги, бо показами свідків Авраменка, 
Пескуна та Чупилка злочин засудженого доведено.

Покликання на те, що свідки на його посвідчили невірно, теж не заслуговує 
уваги, бо засуджений нічим не довів неправдивість свідчень свідків, а тому підстав 
для скасування вироку немає.

Розглядаючи справу в порядку 345 ст. КПК, істотніх порушень закону  
не помічено.

Керуючись 343-346 ст. КПК, 
УХВАЛИВ:
Касскаргу засудженого СМОРЖА Сергія Сисоєвича залишити без наслідків, 

а вирок облсуду в силі.
Ухвала остаточна.
Ішутін, Сахаров, Пономаренко.
В.о. голови Верхсуду УРСР /Д. Смоляков/» [2, арк. 74].
11.03.1990 року постановою пленуму Верховного суду УРСР Сергія Сисойовича 

Сморжа – колишнього викладача Опішнянської гончарної професійно-технічної 
школи – було реабілітовано посмертно.
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«ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР  
від 11 березня 1990 року. 

Пленум Верховного Суду УРСР під головуванням Голови Верховного Суду 
УРСР – Якименка О. Н.

з участю в. о. Прокурора УРСР – Прика В. М.
при секретареві Пленуму, члені Верховного Суду УРСР – Маляренку В. Т.
розглянув протест першого заступника Прокурора УРСР по справі 

Сморжа С.С.
Вироком Полтавського обласного суду від 25 квітня 1939 року 
СМОРЖА Сергія Сисоєвича, 1892 року народження, українця, виключеного 

з членів ВКП(б), працювавшого вчителем 22 н. с. школи м. Полтави, раніше  
не судимого, засудженого за ст.54-10 ч. І КК УРСР на 7 років позбавлення волі  
з обмеженням прав на 3 роки. 

Ухвалою судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду УРСР від 
17 липня 1939 року вирок залишено без зміни.

Сморжа засуджено за те, що він в 1933 році висловлював жаль з приводу 
самогубства Скрипника і при цьому наводив наклеп на партію та уряд.

В протесті поставлено питання про скасування судових рішень відносно 
Сморжа та закриття справи за відсутністю в його діянні складу злочину.

Заслухавши доповідь члена Верховного Суду УРСР Шидловського В. Л., 
прокурора, підтримавшого протест, перевіривши матеріали справи, Пленум 
вважає, що протест підлягає задоволенню з таких підстав.

Сморж винним себе не визнав та показав, що він антирадянську агітацію 
не проводив.

Обгрунтовуючи вирок, суд послався на показання свідків Авраменка, 
Чупілки, Піскуна, Горюна та інших про те, що Сморж критикував умови життя  
в країні, висловлював співчуття старому більшовику Скрипнику.

Аналіз доказів по справі свідчить про те, що Сморж не висловлював закликів 
до повалення, послаблення чи підриву радянської влади, тому в його діях відсутній 
склад злочину, передбачений ст. 54-10 ч. І КК УРСР.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 393, 394 КПК УРСР, Пленум 
Верховного Суду УРСР, 

постановляє:
Протест першого заступника Прокурора УРСР задовольнити. 
Вирок Полтавського обласного суду від 25 квітня 1939 року та ухвалу 

судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду УРСР від 17 липня 1939 року 
відносно Сморжа Сергія Сисоєвича скасувати, а справу на підставі п. 2 ст. 6 КПК 
УРСР закрити за відсутністю в його діянні складу злочину.

Голова Верховного Суду УРСР /підпис/ Якименко О. Н.
Секретар Пленуму,
Член Верховного Суду УРСР /підпис/ Маляренко В. Т.» [2, арк. 92-93].
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DOCUMENTS TESTIFY (TO THE 125TH BIRTH ANNIVERSARY)

The article is based on the ground of the archival-criminal case file of the former People’s 
Commissariat for Internal Affairs Department in the Poltava Region, documents of the former party 
archive of the Poltava Regional Commitee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) and the 
memoirs of the philosopher Leonid Smorzh. Some pages from the life of his uncle Serhiy Smorzh were 
published for the first time. He worked as a teacher at the Opishne Pottery Vocational School on the 
turn of the 1920s.
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Філософські роздуми автора про сутність гончарства подано через символічні образи  
й спогади-відчуття

[Одержано 27 серпня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, гончарство, посудина, Опішне

«Речі міняються всі – не вмирає нічого. Дух лиш блукає,  
то тут, а то там перебуде, посівши яку лиш вподобає 
форму… Адже того, що колись існувало, немає вже; теж,  
не було чого, бути прийшло, і так знову прокрутиться цілий 
круг руху»

Овідій, «Метаморфози» [5, с. 30]

Щ
оразу, приїхавши в Опішне й проходячи дорогою біля будівлі 
Земської гончарної школи і його ставків, ніби з глибини часу, 
виринає з пам’яті присутність тих, які відійшли у вічність: їхні образи-

постаті, їхні радісні веселі голоси, мов плюскіт води, ніби джерельце, що струменіє, 
бринить велелюдним дійством, мов той роботящий бджолиний вулик із маточиною–
горном–ядром, де все вертиться всередині навколо нього (неї), де кожен носиться 
з посудинкою, ніби зібраною краплиною меду. Ледь чутно, мов плескіт води, мов 
джерельце, що струменить (час рікою пливе), долинають з-під землі товщі часу, їхні 
голоси, оповиті тепло-сонцем, його променями, мережані – перенизані наскрізь, 
мов у орнаментальному мезинському лабіринті, переливаючись радісною веселкою. 
Перехрестя променів, що огортає їх звідусіль у кокон, мов та стара архаїчна решітка 
в трикутнику–горі–Пра-Образі повноти наповнення, оплодотворення, скануються, 
ніби огортає все вкупі, пронизує–виокремлює в пам’яті, мов блискавкою висвітлює 
на екран теперішнього часу, ніби своєрідна машина часу прокручує-крутить назад 
свою ретроспективну плівку життя; коли ми, дівчата по 16-17 років, були направлені 

УДК  141.201:[377.011.3-051:738.3(092)
© Ганна-Оксана Липа, 2019

Заслужений художник України, художник-кераміст.  
067-1267659 (Львів, Україна)

ПОЛУМ’ЯНА САНСАРА* 
ТрансФОРМАціЯ

* Сансара (санскр. буквально – мандри) – в індуїзмі та буддизмі – уявлення про плинність 
і непостійність усього живого, єдиний ланцюг переходів з однієї тілесної оболонки 
в іншу, кругообіг народжень і смертей, трансміграція, метемпсихоз – переселення душ  
[10, с. 187]
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в Опішне на свою першу керамічну практику з Ужгородського училища декоративно-
прикладного мистецтва 1975 року для виготовлення на гончарному крузі глиняного 
набору-посудини для вжитку. Цей набір, де мене вчив гончарювати сам Михайло 
Китриш, і донині зберігається в батьків як пам’ять моєї молодості й вдячності і тих 
яскравих днів перебування в сакральному місці.

Вода ставків – провідник інформації, що записує все, плесо, мов світло 
включеного екрана комп’ютера, у пошуковій базі даних Всесвіту сканує яскраві 
образи прожитих-пережитих ініціацій життя, коли все відбувається вперше і ти стаєш 
причетний до великого таїнства-дійства-ритуалу творчості-свята, що возвеличує  
й возносить.

Час – мов та невидима спіраль, «що сполучає єдиним, наскрізним смислом 
«тоді» й «тепер», – в міжчасі між ними клубочиться тьма-тьмуща інших 
епізодів і зустрічей, і може, якісь із них теж колись так само повторяться, 
винесені невидимою пружинкою нагору, спалахнуть із такою ж обпікаючою 
силою пам’яти… воля ця незрима пружина, що пронизує час. Що робить «тоді» 
й «тепер» однаково ввімкненими й ніколи – невимикальними, бо такими вони  
в дійсності й є, – тільки ми цього не бачимо» [3, с. 422, 423]. 

Ця ідея часу досконало втілена в унікальному художньому образі гвинтових 
сходів (знак-символ – спіраль), що нанизуються на вістря ніби Світової осі в новелі 
«Алеф» Хорхе Луїса Борхеса, мого улюбленого аргентинського письменника,  
де кожна сходинка – ніби нова реальність. Вплив метафізики Артура Шопенгауера 
– тема кругообігу часу, ідея циркулярності, ув’язана з міфом, архетипом; будучи 
зміщеним – з’єднаним – сполученим у часі, цей час породжує свого «двійника»  
(архетип), «дзеркальне відображення» [1, с. 13], «де судьба охоче повторюється 
у варіантах і паралелях» [1, с. 15]. «Алеф – точка в просторі, магічна сфера, 
в ній заключено все, що проходить у часі й просторі, причому одночасно як 
багатообразність – різноманітність в єдиному» [1, с. 11] (єдність у множинності); 
Еманація – випливання з Божественного пупця різноманітностей Світу. Подібно 
цьому циклічному замкнутому часу, який вічно повертається до свого витоку, 
простір у Борхеса мислиться як деякий центр сили, символом якого є лабіринт, 
наділений різними полісемантичними образами [1, с. 11, 13, 15]. 

«PRAEDICABILIA A PRIORI
1. Существует только одно время, а все различные времена суть части 

его.
1. Существует только одно пространство, и все различные пространства 

суть части его.
1. Существует только одна материя, и различные вещества суть только 

различные её состояния; как такая она называется субстанцией.
19. Время вездеприсуще, т. е. каждое деление времени дается сразу везде, 

т. е. во всем пространстве.
19. Пространство вечно: каждая часть его существует во всякое время.
19. Материя абсолютна, т. е. она не может ни возникнуть и уничтожится, 

и следовательно её количество не увеличивается, не уменьшается» 
[12, с. 72, 75].
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Я згадую ті горна і той палахкотіючий вогонь, снагу творчости, ніби ті 
жаринки-іскри світилися в кожного в грудях, мов той образ Божого серця, огорнутий  
у променях світла на іконах святих; лиця, оповиті любов’ю, схилені над працею, – 
«сакральний – смисл... творчого Еросу – трансцендуючої, горобіжної, спрямованої 
поза межі цього світу (в «край вічного проміння... духовної, «софійської» любови, 
котра в’яже докупи, «в цілість», всі «еони» буття – «що є, що минуло, 
що сталось, що буде» – котра дарує таємне знаття (дар трансфізичного 
бачення)… любови, котра «скарби творить, а не відкриває» ...«котра одна 
зоріє в безпробудній темряві земного сну-існування ...«огнем-тугою»... «вогнем 
божистої присутності», світлосяйним об’явленням Абсолюту. Шлях душі до 
Світла через низку земних і позаземних, фізичних і трансфізичних митарств,..  
і палаюче бажання з ним (Абсолютом) поєднатися» [4, с. 234, 235]. 

«Есть логика и концепция, согласно которой мы не были созданы случайно 
просто для борьбы за существование, и что мы действительно действуем 
внутри вселенной системы, которая управляет физической трансформацией 
нашего Я по каким-то особым причинам – это голос души говорит нам, что мы 
имеем личностную сущность, которая не подвержена смерти… наши души – 
порождение Творца, который преднамеренно делает недосягаемым абсолютный 
покой, чтобы мы сильнее жаждали его… буддийская истина, Северный Тайланд. 
Жизнь предлагается как средство самовыражения и дает нам то, что мы ищем, 
только тогда, когда мы слушаем своё сердце» [7, с. 319-321].

О-Дух-о-Творення, що своєю присутністю в кожному Майстрові творило-
проектувало посудину, ніби кожен творив свій власний образ – свою подобу, укроєну 
за власним бажанням, подобу Божу; дочки-сини Прометея, які проходять ритуал 
очищення–охрещення вогнем, де «дух вогню напряму ототожнюється з духом 
творчости, чоловічим аналогом музи», – вогонь, що народжував посудину, Живу 
для По-Живи, а значить Життя. Мистецький твір володіє універсальною мовою, що 
зрозуміла людям різних мов і культур. Це мова чуттів, мова серця – енергетичний 
згусток, що вібрує в часі, це універсальна культурна мова людей культури зі 
співзвучним серцем, «і тоді видається, що взагалі ніякого роз’єднуючого простору 
немає між минулим і теперішнім, бо він завжди запрограмований на вічність, 
… а кожна наша зустріч із твором мистецтва стає водночас і зустріччю 
всіх нас», де Гегель «зарахував мистецтво до витворів абсолютного духу, 
себто бачив у мистецтві форму самопізнання духу» [2, с. 7], а значить і самих 
себе, де між сучасником-спостерігачем «існує абсолютна одночасність, яку – 
попри усвідомлення чимдалі більшої історичної роз’єднаності ніщо неспроможне 
порушити», адже сила твору Майстра відображає Істину. Кожна зустріч із твором 
безкінечно поновлює міфологічний образ картини Світу, упаковану, запечатану  
у твір, водночас дає зрозуміти себе через образну матрицю форми картини світу  
і його будови, через його ідею – символ, де у визначені Гете поняття символічного 
«є ідея як неосяжності всіх зв’язків,.. між окремим і цілим його структурована 
єдність» [2, с. 14, 90].

Це тепло людських рук-душ, що перелите в горщики-божисту посудину-сховок 
для Духа, виставлені в рядочок одне коло одного, як засіяне поле, упорядковані, 
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уладнено-врочисті, ніби вони – люди – і є тими самими горщиками (доречно згадати 
влучний образ-метафору «людина – горщик» у поезії Омара Хайяма), їхнім Пра-
Образом, образом–о-знакою, божими посудинами Світла – лисковані, вилущені, 
мов ті ліскові (ліщини) горішки, «лущаки», добірне зерно Роду – міф-праінформація, 
сакральна тайна, ТраснФОРМАці-Я власного Я, спадок, який передається із покоління 
в покоління людям зі співзвучним серцем, з тими самими жаринками в душі, мов 
та «каста жреців» – «таємних орденів», утаємничених в осягненні сакральних 
знань, перелитих, запечатаних в енергетичний згусток (матеріалізована ідея), 
божиста за Духом – духовна їжа, По-Жива – лоно Живи – архаїчний праобраз 
народу, нації, Маточина–Джерело–Витоки, Еманація–Пуп Роду. Слід зауважити, 
що структурована єдність, згадавши при тому структурну антропологію за Клодом 
Леві-Стросом, дає усвідомлення, що мистецтво завжди живилося через міф – 
«той таємний отвір, через які невичерпні енергії космосу виливаються у вияви 
культури» (Джозеф Кемпбелл), де «сутність міфа полягає в історії», визначається 
часовою системою, яка поєднує властивості двох попередніх, його безкінечна 
поновлюваність – повторюваність, ніби в орнаментальних структурах, які нанизані 
через енергетичний рух і складаються у своїй різноманітності з різних форм, які 
присутні в кожній наступній, ніби «своєрідний калейдоскоп», і їх «пакети відносин 
завдяки комбінаціям цих пакетів набувають функціональної значущості»,  
де міф завжди належить до подій минулого; до «сотворення Світу», але справжнє 
значення міфа витікає з того, що події утворюють ще й постійну структуру, і вона 
одночасно належить до минулого, теперішнього, майбутнього [6, с. 198, 199, 201].

Важливим актом творчості й всього сущого, осягнення безкінечності Матерії, 
Природи, Людини через Форму посудини, що за Гегелем «зв’язок між прекрасним 
у природі й прекрасним у мистецтві» [2, с. 9], безпосереднього переживання й 
засвоєння того, що К. Г. Юнг назвав «архетипічними образами» (форми чи образи 
колективної природи, які майже по всьому світу виступають складовими частинами 
міфів і водночас – автохтонними індивідуальними продуктами позасвідомого 
походження) – архетипи ж, що їх треба відкрити й засвоїти, є достеменно ті самі, 
що надихали через усі аннали людської культури, основні образи ритуалу, міфології 
й видіння [5, с. 20].

Обличчя на старих фотографіях, які відійшли у вічність, під прозорою плівкою, 
ніби пеленою часу, які були виставлені в приміщенні Земської гончарної школи, 
позолочені призахідним сонячним променем вечора, враз запалахкотіли, зайнялися 
тими іскрами вогню, полум’яні свідки історії, ніби вже не горщики є людьми,  
а вони – горщиками-посудинами Духу. У ту мить мене охопило дивне відчуття їхньої 
безсмертності, погляду крізь віки, мов Всевидящого Ока, який присутній повсюдно 
й дивиться наскрізь, мов рентген, дивиться на всіх – при торжественній дії їхні лиця 
всміхнені (бо їм так, видно, угодно). Ця угода зі світом – присяга-посвята на творчість, 
несе в собі риси лицарства і є глибоко аристократична. Світло, яке зійшло з небес 
на тих вибраних Богом, мічених хистом–даром–божистим дарунком, бо те світло 
ще потрібно передати іншим – і це є основною місією життя – примножувати той 
дар (біблійна притча про талант); наділені актом творення, вони ніби творять собі 
подібних і «власну релігію в собі», вони творять ядро нації, вони і є тими маленькими 
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світлоносними атомами цього ядра, де кожна людина, як єдиний організм 
енергетичної кулі-Абсолюту, «кожна людина обіймає й складає одну лиш частинку 
бога-всесвіту, а всі люди в сукупності обіймають і складають цілісного бога-
всесвіт в ідеї і в реальності», де «кожний народ, імовірно, призначений пізнати  
й виразити певну частину цього бога-всесвіту, збагнути низку з’яв і втілити 
низку ідей у з’яві й передати вислід наступним народам, на які покладено 
подібну ж місію»; звідси випливає, бере початок кожна самобутність народу,  
її прояв, втілення, осягнення світу, «тому Бог є істинний герой всесвітньої історії… 
людство в його «цілокупності» є втілення бога» [4, с. 289].

Ота єдність у множинності, коли стараєшся пізнати себе, тоді пізнаєш світ, 
окрему свою місію, а значить, своє божисте призначення; ота еманація-джерело 
витоку присутнє у всіх артефактах світу – витікання з божественного начала, його 
різноманітностей, кожне живе побудоване за тими самими принципами.

Гріх людський полягає в незнанні (полуді  на очах – дзеркалі душі), небаченні, 
нездатності виявити свою абсолютну природу (тобто природу бога) – «тільки 
самопізнання як і в гнозисі здатне забезпечити відновлення абсолютного блага 
– повернення у Світло його заблуканої полоненої часточки-людини» [4, с. 263].

Цією проблемою цілості переймалися найславетніші уми Сходу й Заходу; 
любов до Абсолюту, чистий вогонь Любови, Духовної Софії, яка єднає все живе, 
власне цієї силою пекло розступається [4, с. 276].

Ось він, символ Грааля, Фенікс, відроджений з попелу, «тугою за абсолютом, 
за реалізацією абсолютної краси у всій її повноті і безкінечності в людині і через 
людину, через її духовну діяльність, через її безкінечний шлях наближення до самої 
себе, до своєї духовної душі» [4, с. 278].

Мені пригадалася шкільна вистава «Лісова пісня» Лесі Українки в сільському 
клубі й моя роль в образі Мавки, і крилаті слова: «Я маю в серці те, що не вмирає». 
Кадр з минулого постає в коридорах пам’яті: темна глибінь сцени, світла тоненька 
прозора постать дівчинки із загостреним обличчям і з широко відкритими очима 
й величезним вінком на голові з барвінку, ніби німбом; подібні вінки сплітають 
переможцям у конкурсах в Опішному і вдягають на шию, коли їх нагороджують; 
прозора біла сукня – нейлон до п’ят, обсіяна бархатним вишневим цвітом  
і блискітками на ній (з американської посилки), благально цупкі стебельця рук, 
молитовно схрещених на грудях, довге русяве волосся у хвилеподибному русі 
(розпущена коса до пояса), погляд у темряву; і тільки висвітлена тоненька фігурка 
від хвилювання наприкінці монологу мліє, підхоплена чиїмись надійними руками. 
Ця містична сцена ініціації є своєрідне причастя-мітка на той час (так водять дітей 
на перше причастя до церкви), яке не існувало в атеїстичній державі, але мало 
відбутися за іншим образом-сценарієм. Моя любима героїня Мавка-дух, що все 
наскрізно бачить (та й сам твір – серце-душа самої Лесі Українки), вказує, що ми є 
тими безкінечними повтореннями, мов у орнаментальних структурах вічної Матерії, 
і тільки Дух, що запліднює все, де бере початок корінь життя, все живо-творить; як 
міфологічна постать жінки ДанаЯ – дана в часі, у чеканні сонцедайного променя, 
Бога Неба–Бога Світла. 
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Дивлячись на старі фотографії мені знакомих-зникомих людей, людей 
близьких по духу – посестер, братів, враз відчуваю себе тою самою часточкою, 
теперішньою реальністю, ніби те зерно, що знову проросло, зігріте в минулому 
їхнім теплом, енергією («Чого ви такі тоненькі і прозорі, – бідкалися жінки. 
– Вас ніхто заміж не візьме». «А ми не дуже хочемо. Ми віддані за мистецтво», – 
віджартовувались ми. А вони заповзялися нас годувати-пригодовувати, як тих 
пташок, кожен раз приносячи з дому смаколик і пильнуючи, як за немовлям, щоб 
добре наситилося, щоб зросло). До мене напливає якесь відчуття жалю аж до сліз 
і радості водночас, аж до стискання горла, як від зустрічі з прекрасним, і я розумію 
їх мовчазну мову, бо ми – люди зі «співзвучним серцем»; мене огортає радість 
від їх незнищенності, бо вони живуть у мені, промовляють до мене у своїх творах 
(твір як посередник), живуть у кожному з нас – прийдешніх і наступних. Вічна 
матерія знову прокручує своє коло–спіраль–колообіг у вістря пульсуючою енергією 
духу. Я – маленька частинка – безкінечна поновлюваність матерії (ураз вони всі 
всміхаються до мене – я своя часточка); «Кажуть, що тільки тіла, в яких живе оце 
вічне, незнищенне, незбагненне Я, мають кінець» [5].

Час – плин, ріка, пережита чуттєвість, хвилеподібний рух – меандр, тайна 
людського буття, що протікає крізь кожного, чуття, запечатані у творах через власну 
сугестію, образотворення, час, що впадає в закапелки нашої пам’яті, щоб виринути 
яскравим світлом, блискавкою в часі прийдешньому. Символічність у мистецтві 
ґрунтується на нерозривній єдності «натяку і затаювання» [2, с. 80] «побачити 
повноту буття чи істину, яку несе в собі мистецтво, подвійності розкривання, 
згортання» [2, с. 81]. Твір мистецтва нагадує людський організм, де всі частини 
тіла тримає хребет; у творі його основа – аналог, це ідея, що проектує форму 
самовираження із сакральним наповненням, яке потребує ініціацію. Твір нагадує 
айсберг, де 10% видно, а решту його основи заховано під товщею води, яку потрібно 
осягнути, будучи посвяченим у цю ідею, «справа мистецтва – приховувати сенс 
твердо, так, щоб він не розпливався і не щезав, а був закріплений, схований  
у структурі утворення» [2, с. 81].

В українській мові є дієслово «долувати» – наповнювати, примножувати, 
«дол-ина» – плодорідне місце для засіву, «дол-івка» – основа власного простору,  
де кожне нове намазування глиною є ритуалом безкінечного поновлення-оновлення, 
ніби підживлення новою енергією землі. І при цих словах випливає слово «дол-Я» 
– тобто вона є, у кого є часточка «дол» від загального блага (той, що не має «дол» 
є «не-дол-угим», а значить ущербним, неповним, пустим, значить без долі), звідси 
похідне «дол-ма» – різновид голубця, що означає завернене (зав’язь) – плідне, 
наповнене зерном, поживне – образ-знак живого, Лоно, Ма-Жива, Ма-Гора, Мати 
вповні. Мова, як і твір, є своєрідною проекцією й осягненням простору, значить  
і себе самого, а отже, твір здатен вібрувати–живити–підживлювати простір, живити 
уяву, воскресати той сакральний смисл, сакральні зерна пізнання, культивувати 
його, формувати «культ-уру». Справжній майстер наділений надінтуїцією, тими 
екстрасенсорними здібностями зчитування інформації і запечатування у твір,  
у знак, у власну тінь-пустоту, де «інтуїція виривається із зовнішнього причинного 
часопросторового контексту і приводиться у внутрішній простір і час самого 
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суб’єкта, так вона перебуває в його розпорядженні як непередбачений елемент 
і може бути вільно пригадувана в будь-який час. Тільки-но інтуїція перенесена 
до Розуму, вона опиняється під його владою. Розум може розпорядитися нею як  
завгодно; він може розкласти її на складові частини й перекомбінувати їх в іншу 
«неприродну» цілість, а ще він може порівняти її з іншими інтуіціями й виставити 
спільні маркери, і все це – робота «Уяви», що поступово провадить до «Символу». 
За Лукрецієм, весь дивовижний у своїй різноманітності світ – це результат вічного 
руху атомів, усіляких їх поєднань: є два начала – матерія-атоми (незнищенні 
й неподільні «первісні тільця») і «порожнеча» [11, с. 11], де ці два начала 
взаємозумовлені. «Простір є безмежним не через велике розширення, а через 
поновлюваність форми. Те, що існує,  є шкарлупою, яка плаває в безконечності 
того, що не існує» [5, с. 264].

Шкарлупа космічного яйця – то структура космічного простору, тоді як 
плодюча сила сімені, що всередині типізує невичерпний життєвий динамізм 
природи [5, с. 264].

Матерії притаманний вічний постійний рух, рух атомів, життєвим, творчим, 
точніше – родотворним протистоять рухи темні, руйнівні, смертельні… І в їхній 
одвічній боротьбі ні ті не можуть взяти верх, ні інші. Ось чому похоронний плач день  
у день змішується з жалібним криком дітей, які вперше побачили; ніщо не складається 
з однорідних атомів: кожна річ – це суміш усілякого насіння, чим більшу кількість 
найрізноманітнішого насіння містить у собі та чи інша річ, тим більше можливостей 
і сил має вона в собі, а передовсім, земля. Однак у світі такою різноманітністю усе 
відбувається в несхитному «порядку, згідно з законами природи», споконвік точно 
визначено, де чому бути й розвиватися, усе зберігає ознаки свого роду, виникаючи 
від певного насіння, від певної матерії (атоми, що стикаючись і вступаючи в єднання, 
«подібні за формою до подібних») [11, с. 11, 14, 15].

У поемі Лукреція про природу речей є досконалий образ, що впродовж віків 
користується найбільшою популярністю: 

«Так іде зміна живих поколінь у короткому часі: 
Передають, біжучи, одні одним життя смолоскипи» [11, с. 22]; ті жаринки, 

що засвічує, засвічуючи новий талант своїм теплом, мов тим зарядним пристроєм, 
ота тожсамість вогнепоклонників, містичне призначення яких – роздмухувати 
божисту іскру.

Ще в 1988–1990-х роках мене хвилював образ Духа-Світла як своєрідної 
кульки-ядра, прописаний-пронизаний движками–лінією Світла; так називається  
в іконографії прописування ликів святих і цілі цикли: «Сонячні зайці, або Нездійсненні 
мрії» (об’ємно-просторова декоративна композиція), «Трансформація Світла» 
(декоративні тарелі), «Муза. Присвята Україні», «Голгофа. Присвята Всім 
репресованим» (об’ємно-скульптурна композиція); з цим пов’язані на той час 
цикли. Тою самою кулькою в снах була я сама, що летіла космічними коридорами, 
щось подібне відбувається у фільмі «Контакт» з Джуді Фостер, і теперішнє моє 
повернення до образу Світла. Матерія й Дух, основні дійові образи (виставка 
«ДанаЯ», що проходила у Львові, в мистецькій галереї Гері Боумена, що по вулиці 
Наливайка, 18, упродовж 04-23.06.2013). Даная – міфологічна сакральна сутність 
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Матерії – Жінки, Утроба–Печера–Темрява в чеканні сонцедайного Променя–
Небесного Духа–Світла – Первня, що запліднює Все й животворить, де бере початок 
Корінь Життя, – полісемантична сакральна матриця – образ, який кожне століття 
прокручує-закручує у власне Коло–Мушлю–Спіраль.

Якби б мене попросили дати семантичний образ самого Опішного –  
це була б опішненська миска – посудина, з якої їсть Бог, посудина божественна,  
як лоно–матриця–джерело ПраВитоку, Священний Грааль. Сакральне місце-
місцина, що й нагадує миску-ложбину в перехресті ліній доріг на всі чотири сторони  
з центром цяткою-джерелом, священним Пупом Землі, навколо якого все вертиться-
крутиться (музеєм, містилищем, зерном – спадком культурним), які ведуть по 
вулиці Партизанській вічну свою партизанку супроти вандалів, варварів, невігласів, 
остерігаючи й зберігаючи свої жертовники, свої вівтарі – спадок Нації. 

У далекому 2000 році, бувши учасником симпозіуму з магічним числом 40 
і наприкінці – званої гостини, головний господар якої Олесь Пошивайло виконав 
один ритуал: розбивання черепка посудини глечика на дрібні частини, де кожен  
із присутніх узяв собі частинку на пам’ять. Тільки тепер я можу осягнути цей старий 
сакральний жест і його тлумачення.

Символічне розбивання посудини й уламки його на пам’ять походять ще  
з прадавнього ритуалу «черепок на згадування». Гостинний господар дає своєму 
гостеві на прощання: розбиває навпіл посудину, одну залишає в себе, а другу 
половину віддає гостеві для того, щоб, якщо через 30 чи 50 років спадкоємець цього 
друга знову прийде в цей дім, пізнати один одного, склавши обидві половинки в одне 
ціле. Засвідчення особи – таке первісне значення символу, «під ілюзією осібного 
існування двох криється їх тотожність: кожне в обох» [5, с. 267]. Це щось, за чим 
пізнають когось, як давнього знайомого [2, с. 78]. У діалозі Платона «Званий обід»  
є дуже гарна історія, яка дозволяє охарактеризувати той вид значення, яким наділене 
мистецтво – суть любові, «коли люди спочатку були кулястими істотами,.. 
зазіхнули на Божу владу, і боги розітнули їх навпіл,.. відтоді людина позбавлена 
цілості свого життя і свого буття, шукає свою половину» (кожна людина, 
неначе уламок цілого, відкриває цю невмирущу «присутність у її первісному 
андрогінному стані») [5, с. 266]; цей багатогранний, багатозначний міф може бути 
потрактований як бінарне гармонійне поєднання матеріального й духовного в одну 
цілість (Небо – Земля, Чоловік – Жінка, День – Ніч, Темрява – Світло, Матерія – Дух), 
а значить Абсолюту; а любов – це зустріч, унаслідок якої відновлюється це єдине 
ціле, значущість кожного індивіда мистця [2, с. 78], тожсамості як «значущість» 
множинності зустрічей з прекрасним, що відоме у вигляді історичної послідовності, 
так і у формі наявної одночасності [2, с. 79], (ось нам сповнена глибокого змісту 
аналогія спорідненої душі до сприйняття прекрасного в мистецтві).

Кожен мистець власним поглядом, ніби «огранка кристала буття», дає 
своє бачення прекрасного, що разом з іншими світобаченнями вибудовує цілісну 
картину світу, тобто кожна індивідуальність, народ проектує своє осібне чуттєве 
сприйняття-бачення, де все нанизується на вістря думки по тій самій схемі «єдність 
у множинності», кожен народ разом цілісно проектує свій унікальний СвітОгляд. 
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У цій множинності знов і знов, і в найрізноманітніших іпостасях, іменованих 
творами мистецтва, відкривається все те саме послання добра й гармонії [5, с. 267], 
тобто є як своєрідний кристал буття, кожна огранка – то окремий хист, що 
виблискує. Зустрічі з прекрасним – основою пізнання – є цілісність пізнаного світу 
й антологічної позиції людини у світі, визнаючи скінченність людини на противагу 
трансцендентному світові, зрозумівши й пізнавши, оволодіємо повним змістовним 
цілим, за Гегелем, – осягаючи «чуттєву видимість ідеї» [2, с. 79].

«У багатьох традиційних культурах загальноприйнято, що при 
виготовленні священної посудини майстром і силами, які сприяють процесові 
творення, в неї вкладається дух, який у горнилі випалювання ув’язнюється в 
глину та форму, тобто відбувається так звана матеріалізація духу (аналог 
хрещення вогнем – при руйнуванні цілости дух вивільнюється…» [8, с. 273], і знову 
прокручується круг часу, і дух лиш блукає то тут, а то там перебуде, посівши яку лиш 
вподобає форму [Овідій, «Метаморфози»]). 

Кожен мистець проектує у творі мистецтва свою подобу. Ідею двійника можна 
найти повсюди, у всіх культурах світу: християнстві, буддизмі, кабалі. Бог створив 
людину за своєю подобою. Земний Будда є образ другого вічного Будди, якому він 
і підвладен; у кабалі людина трактується як космос Універсума. Мистецький твір  
є тим самим двійником його автора, його творіння і тому наповнений його духом. 
Якщо людина – посудина Божа, то посудина, створена Майстром, наділена тими 
самими Божественними якостями. 

«Хто хоче стати людиною, той має навчитися розпізнавати риси Бога» 
(Божественну красу твору мистецтва. – Г.-О. Л.) у всіх дивовижних модуляціях 
людського обличчя – героя із тисячею облич [5, с. 364].

Приходить усвідомлення: «Бог – побіч тебе, з тобою, в тобі!» [9, с. 141]. 
Одухотворена людина в час акту творення подібна до Бога, і нею править Бог-Любов 
«небесна могутність… Той піднесений дух більшою своєю часткою належить 
обширам, звідки він опустився. Як сонячні промені, хоч торкаються землі, все ж 
перебувають там, відкіля злітають, так само і дух, великий і святий, посланий 
сюди з тим, щоб ми ближче пізнали божественне, спілкується з нами, але разом  
з тим не пориває із своїми небесними витоками: від них залежить, на них 
дивиться, до них звертається по снагу, а в нашому житті присутній як вища, 
краща сила. То що ж таке той дух?.

Це те, що блищить лише своїм власним благом,.. і в людині слід хвалити 
лише те, що від самої людини», і Світові людина має «…прислужитись тому, задля 
чого народжена» [9, с. 142, 143].

Коли згасає день і наступає вечір, який поглинає ніч у свої обійми, на 
опішненському небі загораються безліч зірок, цілий небесний купол, що нагадує 
півсферу-покривку для миски, по якій тягнеться лінією дорога – Чумацький Шлях 
Неба й вічні мандрівники з жаринками, що мерехтять у грудях, які перебралися 
на небо, звідтіля, зверху «гори-зонту» освітлюючи шлях тим, хто «в-низу дол-і», 
утворюючи разом єдине неподільне коло. 

Українці споконвіку вестимуть Коло-Ритуал великій пошані Землі-Матері-
годувальниці, будуть вічно поклонятися культу предків тим, що відійшли за обрій  
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у вічність, відновившись у прийдешніх поколіннях через безмірну любов до рідного 
краю, вічній Сансарі – плину часу, безкінечним мандрам, Шляху, єдиному ланцюгу 
переходів з однієї тілесної оболонки в іншу, кругообігу, трансміграції смертей  
і народжуваностей.
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Про приватне життя майстра глиняної декоративної скульптури Василя Омеляненка із селища 
Опішне Полтавської області. В основу статті покладено його спогади 2012–2016 років

[Одержано 9 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, керамологічна біографістика, гончарство, кераміка, 
сім’я, спогади, Василь Омеляненко, Опішне

В
асиль Онуфрійович Омеляненко – гончар з Опішного Полтавської 
області, відомий, передусім, своєю декоративною зооморфною 
скульптурою. Ще в дитинстві він навчився ліпити глиняну іграшку, 

потім гончарювати, спостерігаючи за роботою інших майстрів, самотужки оволодів 
прийомами декорування виробів. Упродовж 35-ти років (1950–1985) працював  
у Опішнянському заводі «Художній керамік» майстром дитячої іграшки, майстром 
з виготовлення декоративної скульптури, майстром творчої лабораторії. З початку 
1960-х років був учасником численних мистецьких виставок – як зарубіжних, так і 
вітчизняних. Нині – член Національної спілки художників України й Національної 
спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений майстер народної 
творчості України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка й Премії 
імені Данила Щербаківського (мал. 1).

Проте в цій статті йтиметься не про трудові досягення майстра, а про його 
особисте життя. В основі – спогади Василя Омеляненка. Найтепліші й найяскравіші 
з них сягають дитинства й стосуються тих моментів, коли він (дев’ятирічний хлопець) 
уперше побачив глиняну іграшку, спробував на дотик глину, власноруч виліпив 
півника. Згадує чоловік і дитячі розваги з друзями, як літні, так і зимові. 1930-ті роки 
закарбувалися в пам’яті Василя Омеляненка частими переселеннями з місця на 
місце, голодом і холодом, а також першими заробленими грошима. Спогади 1940-х 
років пов’язані з подіями війни, післявоєнними заробітчанськими турботами. 1950-ті 
роки прикметні для майстра тим, що він розпочав самостійне життя, влаштувався на 
роботу в завод «Художній керамік». Вони відмічені першим коханням, одруженням, 
народженням доньки. 1960-ті – 1980-ті роки – це, здебільшого, спогади про роботу: 
непрості стосунки в колективі й заодно з тим – набуття досвіду, зростання творчого 
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потенціалу, участь у виставках. Починаючи з 1990-х років, життя Василя Омеляненка, 
за його ж словами, «йде розмірено, спокійно у постійній творчості». Донині, 
уже маючи за плечима понад 90 років, він майже щодня працює.  «Хоч трішки,  
а без глини й дня не проходить. Я з дитинства у глині, часто згадую, як починав 
робити, згадую завод, як їздив на виставки, як мені премію високу вручали.  
Ну, мені не нагороди важні, а те, щоб мої роботи комусь подобалися, приносили 
радість», – говорить майстер [1]. 

Отже, за численними званнями завжди стоїть звичайна людина зі своїми 
радощами й жалями, здобутками й невдачами, зі своїм приватним, частіше для 
більшості – невідомим, життям. Від природи скромний Василь Омеляненко про 
особисте розповідав не надто охоче. Проте в житті кожної людини трапляються 
моменти одкровення, коли спогади, переповнюючи пам’ять, іноді вихлюпуються. 
Можливо, й не варто ворушити багато з того, що говорить людина в моменти 
подібних оголень душі, та все ж, зі згоди самого майстра, переповім його спогади 
про особисте життя, які стосуються юності й зрілих років (мал. 2). 

Перше кохання наздогнало Василя Омеляненка 1954 року. Хоча визначення 
«наздогнало» й мало пасує до сценарію про першу любов, адже юнаку було тоді 
майже 30 – вік доволі виважених почуттів. Одначе Василь «закохався, як хлопчик». 
Звичайна опішненська дівчина Настя вразила його своїм поглядом у саме серце. 
«В Опішньому клуб був там, де зараз цвіти продають (колишній Будинок побуту. 
– Л. М.). Там кружок був, ставили всякі постановки. Я одного разу пішов у клуб 
і там побачив у вікні дівчину – вона мені дуже понаравилась. Це потом я вже 
узнав, що зовуть її Настя, на 4 роки вона була молодша, з 1929, що робить вона 
санітаркою в лікарні, отут, на Тарапуньці. Ми стали встрічаться. В кіно ходили 

Мал. 1
Василь Омеляненко 
біля своїх виробів  
у власній  
хатімайстерні.  
Опішне, Полтавщина. 
Грудень 2016.  
Фото Людмили Меткої. 
Національний  
музей-заповідник 
українського гончарства  
в Опішному,  
Національний архів  
українського гончарства
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Мал. 2
Василь Омеляненко.  
Опішне, Полтавщина. Кінець 1940х – початок 1950х. 
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства.  
Публікується вперше

Мал. 3
Марія Багрій – дружина Василя Омеляненка.  

Середина 1940х.  
Місце зйомки та автор фото невідомі.  

Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства.  
Публікується вперше

Мал. 4
Василь Омеляненко з дружиною Марією.  
Опішне, Полтавщина. Друга половина 1950х. 
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше
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і просто так гуляли» [3]. Зустрічалися часто, бо Василь мав шляхетні наміри, проте 
дівчина не була налаштована на серйозні стосунки саме з ним. Вона легковажно 
ходила на побачення з іншим хлопцем, ще не розірвавши відносини з Василем. Той 
хлопець перебував у Опішному тимчасово, тож через певний час покинув Настю,  
а Василь не зміг пробачити зраду й «відійшов у сторону».

На щастя, серце Василя, прагнучи любові, після «обману» Насті не закам’яніло. 
Він думав про сім’ю, дітей, мріяв «жити, як усі люди». Згодом нове кохання зігріло 
душу юнака. Цього разу почуття до Марії Пукало (дівоче – Багрій) виявилися 
взаємними, адже їх об’єднували спільні інтереси – жінка також працювала в артілі 
«Художній керамік» малювальницею. Марія була з роду опішненських гончарів 
Багріїв. До речі, саме на подвір’ї її двоюрідного брата Олександра Василь у дитинстві 
вперше побачив глиняних «півників». 

Марія була четвертою, наймолодшою,  дитиною в сім’ї гончаря Юхима 
Багрія. Саме Марія і її єдиний старший брат Іван, наслідуючи батька, пов’язали своє 
життя з гончарством. Вони навчалися в Опішнянській школі майстрів художньої 
кераміки (1936–1941), яку закінчили 1938-го – Іван, 1939-го – Марія (мал. 3). Після 
закінчення гончарної школи обоє працювали в гончарному цеху при будівельному 
заводі в Єревані. Там і застала їх війна. Марія повернулася додому, в Опішне,  
й стала працювати в артілі «Художній керамік». Іван залишився в Єревані, але був 
мобілізований, загинув 1943 року. Війна принесла багато лиха в сім’ю Багріїв. 1942 
року помер глава сім’ї Юхим Харитонович, загинули на фронтах його два зяті. Жінці 
з трьома доньками (Варварою, 1924 р. н., яка мала маленького сина, Євдокією, 
1923 р. н., і Марією, 1921 р. н.) жилося надзвичайно скрутно. 

Після закінчення війни (1941–1945) Марія вийшла заміж і народила сина, 
назвавши його Віктором. Першим її чоловіком був військовий у відставці, інвалід 
війни Іван Пукало. Молода сім’я також поселилася в домі Багріїв. Тож у цей час 
родина складалася вже з трьох сімей. Зважаючи на нестатки, 1947 року їм довелося 
обміняти свою хату на іншу – значно меншу. 1949 року в Марії народилася донька. 
Чоловік отримував невелику пенсію й продавав на місцевому базарі канцтовари, 
Марія знову стала працювати малювальницею в артілі «Художній керамік». 
Здавалося, що життя почало налагоджуватися, проте 1953-го Іван Пукало, який 
мав серйозні проблеми зі здоров’ям, помер, а Марія, якій на той час виповнилося 
32 роки, залишилася вдовою з двома малолітніми дітьми на руках. Робота  
в заводі давала невеликий заробіток, сім’я жила вкрай сутужно. Проте життя 
продовжувалося, а доля подарувала Марії хорошого, доброго чоловіка – Василя 
Омеляненка. Він пригадував: «Коли я поступив на завод, тоді Марія ще замужем 
була. У 1953 році її чоловік помер, а вона сама осталась з дітьми. Я так ото коли-
не-коли поглядав на неї. Та так, хоч із дітьми була і трохи старша, а чогось вона 
понаравилась мені. Вона русява була, очі голубі-голубі…» [6]. 

Василь із Марією працювали в одному цеху, зустрічалися дорогою в завод, 
часто разом ходили на обід і з роботи (мал. 4). Спільна робота завжди зближує 
людей. Крім того, Василь був цікавим співрозмовником. Його творча натура 
захопила Марію. Уміння вислухати й зрозуміти, підтримати прихилило вдовину 
душу до молодого чоловіка. 
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Мал. 5
Василь Омеляненко з дружиною Марією і донькою Наталею.  

Опішне, Полтавщина. 1965.  
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник  

українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства.  

Публікується вперше

Мал. 6
Палажка Омеляненко – мати Василя Омеляненка.  
Опішне, Полтавщина. Кінець 1950х – початок 1960х.  
Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник  
українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства.  
Публікується вперше

Мал. 7
Василь Омеляненко  

з братом Петром.  
Опішне, Полтавщина.  

Друга половина 1950х.  
Автор фото невідомий. 

Національний  
музей-заповідник  

українського гончарства  
в Опішному,  

Національний архів  
українського гончарства.  

Публікується вперше
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Ось, як згадував про це Василь Онуфрійович: «Ми ж в одному цеху робили 
і жили на «Гончарівці», і ото ж ідемо разом, так і познайомились. Ми іногда й 
договорювались зустрітись. Ото, як діжурили отут, у заводі (на вихідний день 
виділяли діжурних із робочих, щоб тим, хто сторожує, дати вихідний), то ми 
бачились. Помню, як вона діжурила на жовтневі. Я патіфон приніс туди, і ото 
слухали. Ще зімою, перед весною, я до їх додому ходив. Тамарі, її дочці, тоді було  
5 років, а сину, Віктору, – 8. Я з дівчинкою ще в кіно ходив. Вона ж маленька була і не 
на сидінні сиділа, а на бильці, я її піддержував… І осінь, і зіму ми так зустрічалися, 
а тоді весною я предложив: «Давай дітей виховувати разом, давай поберемося». 
Вона не одказала» [4].

Попри невдоволення матері Василя – Палажки Омеляненко, яка казала, що 
така жінка «не годиться» для сина, бо «стара й з двома дітьми», навесні 1956 року 
він одружився з Марією. «Як я побрався з Марією, наче збагатився душею, став, 
як люди, жити», – згадував чоловік [4].

Спершу сім’я жила в найманій квартирі. У батьківській хаті Марії, з її рідними, 
матір’ю й сестрою, було тісно, а разом з матір’ю Василя – неможливо. Одразу 
після одруження Омеляненки отримали 6 сотих землі під забудову по вулиці, що 
нині носить назву Сергія Василькіського, і стали будувати власне житло. Грошей 
на той час вони мали небагато, тож «зліпили невеличку хатку», де була кухня й 
одна кімната. Усі роботи (будівельні, теслярські, малярські) виконував сам Василь 
Омеляненко. Восени 1957 року родина перейшла жити до власної оселі, а 1958-го  
в них народилася донька Наталя (мал. 5). Згодом Омеляненко всиновив і дітей Марії 
від першого шлюбу – Віктора (1946 р. н.) і Тамару (1949 р. н.).

«Коли я в 1957 построїв хату, то отут, де зараз майстерня, не було 
кімнати. Тут були маленькі сіни, вход був із двору. Хата була невелика, на 
2 кімнати. Воно ж тоді грошей мало було, тож хату зробив я глиняну, мазану без 
фундаменту, тільки на дубових стовпах. Так якось ми вміщалися. Там, де зараз 
гардіроб, стояла кровать, там спали двоє. І з другого боку біля стіни – ще одна 
кровать. А я зробив до неї ще з доски причепіловку дерев’яну, щоб усі поміщались. 
А Наташі я сам зробив люльку з дерева», – так описав тодішнє помешкання своєї 
сім’ї Василь Омеляненко [9]. Майже 20 років вони прожили в цій невеликій глиняній 
хатинці, і тільки в 1974–1977 роках глава сім’ї залив навколо хати фундамент, 
обклав її цеглою, добудував веранду й ще одну кімнату. Все ж жили Омеляненки,  
як і більшість опішнян на той час, дуже скромно. Дорослі ходили в завод, старші 
діти – до школи, меншу Наталю возили до бабів на Гончарівку. Палажка Омеляненко, 
мати Василя, хоча й мала крутий характер, не любила й не поважала жодної зі своїх 
невісток, усе ж онуків «няньчила» охоче. Їх на той час було в неї вже двоє. Оженився 
й Петро, молодший брат Василя Омеляненка, узявши за дружину Софію Бурцайло 
(нині – Кушнір). Тож баба разом із Наталею, донькою Василя й Марії, няньчила  
й сина Петра й Софії – Олексія (мал. 6). 

Петро був молодшим за Василя на 5 років (мал. 7). Багато спільного було 
в братів, проте, на відміну від старшого, молодший брат мав складний характер, 
бо вдався у свою матір Палажку: «У брата характер був не такий, як у мене. Він 
був більш упертий, любив, щоб по його все було. І те, що ти йому скажеш, він все 
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одно по своєму зробе» [5]. Попри все, Василь Омеляненко завжди згадував Петра  
з особливою теплотою. Він був одним із небагатьох його справжніх друзів. 
Брати були, як кажуть, «нерозлийвода». Разом у дитинстві долучилися до глини, 
ліпили іграшку, один за одним прийшли працювати в «Художній керамік»,  
де й пропрацювали, сидячи завжди поруч, понад 25 років. «Хоч у його сложний 
був характер, ну, я більше пристосовувався, так у нас ішло все злагоджено.  
І впослі, коли ми жили окремо, зійдемося у центрі, стоїмо часів два, усе щось 
гомонимо» [8].

Особисте життя Петра не склалося. Звісно, його непростий характер завадив у 
подружньому житті. З дружиною Софією вони прожили 12 років, і та, не витримавши, 
залишила Петра, забрала сина Олексія й стала жити окремо. Негативну роль відіграла 
в стосунках подружжя молодшого сина його мати. Василь Омеляненко пригадував: 
«Я од матері одійшов, а Петрові вона давала прикурить. Мати хотіла сама 
жити, щоб нікого не було чужого і щоб Петро не брав нікого. Вредна була» [9].

Недобрим словом відгукувалася про свекруху й невістка Софія: «Мати дуже 
була вредна. Чіплялась страшне. Що не зварю, то все не таке, то не солоне, 
то кисле. І вобщем погано до мене обращалась. Онуфрійович Василь усе мене й 
захищав, а Петро все матір слухав» [2]. Тож усі подальші спроби, а було їх кілька, 
влаштувати особисте життя Петрові Омеляненку не вдалися. Жодна дружина 
не змогла вжитися не тільки зі свекрухою, а й із самим Петром, який із роками 
ставав усе похмурішим, жорсткішим і підозріливим: «Ото Сонька як пішла, Петро 
оженився на другій. І та тоді не видержала, пішла. Мати казала: «Поки я жива, 
нікого не буде в хаті». У Петра жизнь нікуди не годилася, і все через матір, через 
рідню. У других так мати помагає у сім’ї, спаює її, зводе. А у нас наоборот – 
можить із мухи слона зробить» [9].

Конфлікт матері, Петра, його жінок і Василя, який також був утягнутий у нього,  
бо щиросердно співчував братові, набув розголосу по всьому селищу. Мати 
навіть скаржилася на синів селищному голові, що ті «нападали» на неї. Щоб 
якось вийти зі складної ситуації, мусили приймати рішення. 1980 року Палажка 
Омеляненко не без великої охоти згодилася переїхати на батьківщину, в Бугаївку, що 
в Київщині. Збереглися листи матері до Василя, де вона докоряла, що сини покинули  
її в одинокості, просила забрати її додому, в Опішне, але ті так і не виконали  
її останню волю. Там, у Бугаївці, 1985 року Палажка Омеляненко й померла, тяжко 
переживаючи ненайкращі часи у своєму житті.

Василь Омеляненко не любить говорити на цю тему, можливо, його гризуть 
докори сумління за те, що родина не змогла дійти згоди. Проте «чужа душа – 
пітьма». Я сама мати, тож дозволю зауважити, що саме від матері, яка покликана 
бути берегинею родинного вогнища, у багатьох випадках залежить взаєморозуміння 
всіх членів родини. Що змушує жінок, які, на перший погляд, мали б бути успішними, 
відчувати себе на схилі літ покинутими, – про це тепер можна лише здогадуватися. 
Гадаю, Палажка Омеляненко вважала себе нещасною. Можливо, колись втрачене 
перше кохання, смерть старшого улюбленого сина зробили її душу черствою й 
нечутливою. Усе ж цій жінці треба віддати шану, адже вона народила й виховала 
таких достойних, талановитих синів, як Василь і Петро Омеляненки.
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Помер Петро Омеляненко 19 січня 2010 року, не доживши кілька місяців 
до 80-річчя. Основний тягар передсмертного спілкування ліг на плечі його брата 
– Василя. Щоправда, тягарем Василь Омеляненко це не вважав. Він до останнього 
дня доглядав свого брата, кожного дня з центру Опішного ходив до нього на 
«Гончарівку», забезпечував ліками, носив їжу. Довгими вечорами брати згадували 
дитинство, молодість. Василь, як тільки міг, підбадьорював брата, рятуючи його 
від одинокості. Адже тільки він по-справжньому розумів його «вкриту колючками 
душу».

Сам Василь Омеляненко був дуже радий, що свого часу спромігся відійти 
від матері й жив із сім’єю одноосібно. І хоч їхня хатинка була тісна, усе ж у ній він 
почувався господарем. Можливо б, його влаштовувало таке існування й надалі, 
адже до матеріальних благ Василь Омеляненко був байдужим. Проте діти росли, а з 
ними – й їхні потреби. Закінчив школу син Віктор і наприкінці 1960-х років став жити 
й працювати окремо. 1971 року відійшла від сім’ї й старша донька Тамара. Проте не 
все залагодилося в її сім’ї. Наступного, 1972-го, вона з маленькою донечкою знову 
оселилася в батьків і жила разом з ними близько 15 років. 1979-го пішла заміж  
і менша, Наталка, проте і в неї не склалося життя з першим чоловіком – вона також 
повернулася жити до батьків. Тож сімейні негаразди доньок знову об’єднали їх  
з батьками в одній хаті. Донька Наталка, яка ще змалку навчилася мальовці від 
матері, бо часто «бігала у завод», 1974-го стала працювати малювальницею  
в одному з його цехів. «Вона ще у 4-5 клас ходила, і ото після школи прибіжить.  
І до неї охота була, то вона отак оцими приходами і вивчилася малювати. 8 класів 
закінчила, далі не пішла і поступила у завод. Бо у неї мати ж малювала, так шо  
і вона так гарно вивчилась малювати» [3].

У середині 1970-х років у житті Василя Омеляненка було чимало проблем. 
Негаразди на роботі, непрості стосунки з окремими членами колективу й 
керівництвом заводу і як наслідок – негаразди зі здоров’ям. Через постійне нервове 
й фізичне напруження він був змушений на певний час розрахуватися з «Художнього 
кераміка». В Омеляненків з’явилися плани переїхати у Васильків Київської області. 
Майстер навіть влаштувався на роботу в тамтешній керамічний завод. Проте 
згодом, заспокоївшись, зрозумів, що погарячкував, тому знову повернувся в Опішне, 
у «Художній керамік». Він по-іншому поглянув на свої проблеми й, рятуючись від 
негативних емоцій, ще глибше поринув у творчість.

У середині 1970-х років Марія Омеляненко вийшла на пенсію й зайнялася 
домашнім господарством. Василь Омеляненко продовжував працювати вдома. 
Місця для роботи було небагато, тож великих виробів він у той період дома не 
робив, а зосередився на виготовленні композицій, іграшки, «монетки». Дружина 
й донька, хоча й зрідка, все ж допомагали розмальовувати вироби. Отже, життя 
родини продовжувалося. 

Проте спокій панував недовго. Як «грім серед неба»,  вдарила звістка про 
смерть сина Віктора. Це було в лютому 1982 року, коли чоловік працював на 
будівництві атомної електростанції в Курчатові Курської області. 

Марія тяжко переживала смерть єдиного сина. Вона не хотіла миритися з тим, 
що той загинув унаслідок нещасного випадку, і, домагаючись справедливості, писала 
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скарги до Обласної прокуратури Курської області, вимагала знайти винних у його 
«вбивстві». Перевіркою не було встановлено факту вбивства, і Марії Омеляненко 
було відмовлено в порушенні карної справи щодо смерті сина за відсутністю складу 
злочину. Але мати все життя страждала від втрати, найімовірніше, саме це згодом 
і підкосило її здоров’я. 

У середині 1980-х років доньки Омеляненків удруге повиходили заміж. 
Тамара побралася з Василем Онищенком й оселилася в сусідній Попівці, Наталя – 
з Олексієм Городніченком з Опішного й осіла з ним неподалік від батьків. Відтоді 
життя Омеляненків дещо устаткувалося. 

Незважаючи на різноманітні життєві й побутові негаразди, Василь 
Омеляненко постійно продовжував творити. Улюблене заняття допомагало йому 
заспокоюватися, відволікало від тяжких думок. «Я до цієї роботи наче уріс, і стоїть 
мене її лишити – у мене жизні не буде. Вона мене держить на світі, ця робота, 
оця глина, оці фантастичні думки, і все чисто, я наче ними живу! Я його раніше 
зовсім не знав, а воно почало мною руководити і спрямовувати, і я радий, що  
у мене таке життя, перемішане із такою фантазією, творчеством. Я живу,  
і в мене наче світ розширюється од думок, і становишся якийсь такий радісний. 
Дуже велике значення, що ти, наче крапелька та душевна, що ти приносиш 
своїми виробами радість людям. А подаруєш виріб якийсь, людина становиться 
якась наче друга, що вона наче життям твоїм живе, наче хоче тобі теж щось 
хорошого пожелать» [4]. 

1985 року Василь Омеляненко вийшов на заслужений відпочинок. Для 
багатьох людей вихід на пенсію є непростим періодом у житті. Проте для нього 
ця подія була довгоочікуваною. Працюючи в заводі, чоловік мріяв зайнятися 
улюбленою справою самостійно. Отже, вихід на пенсію нічого не змінив у творчому 
житті майстра. Він, нарешті, став вільним від виконання щоденної норми й міг 
зосередитися тільки на творчості. 

Майже 50 років працюючи з глиною, Василь Омеляненко так зріднився з 
нею, що не уявляв собі життя без заняття творчістю: «Як до глини пристану щось 
робити, так мені наче відпочинок якийсь. Я ото дивуюсь, як люди кажуть, що 
нічим зайнятися. То я оце півдня як посиджу без роботи, так і заморюся. Тільки сів 
до глини, тоді в мене думки потекли – тихо, добре мені. І ти наче з тим виробом, 
як живеш, наче як розмовляєш подумки і думаєш, де його доля, чи сподобається 
він людям?» [3]. Тож для майстра з виходом на пенсію розпочався новий, яскравий 
етап у житті. 

Василь Омеляненко працював більше для задоволення. Та коли наступили 
складні 1990-ті, заняття гончарством знову виручило сім’ю. У той час багато людей 
в Опішному перестали отримувати постійну зарплатню, закривалися підприємства, 
у тому числі й гончарні, люди втрачали заробіток. Найбільш заповзятливі починали 
займатися підприємницькою діяльністю. Для декого з опішненців цією діяльністю 
стало саме гончарство. Проте налагодження гончарного виробництва – справа не з 
простих. Дехто з колишніх працівників гончарних підприємств Опішного тоді мали 
власні майстерні вдома, а у Василя Омеляненка майстерня надовго не зачинялася. 
Запах вологої глини майже ніколи не вивітрювався з його домівки. 
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Мал. 9
Родина Василя Омеляненка (зліва направо верхній ряд): чоловік онуки Віталій, донька Тамара  

з чоловіком Василем; (нижній ряд) онука Тетяна, донька Наталя, Василь Омеляненко, дружина Марія,  
брат Петро; (сидить) чоловік доньки Наталі Олексій Городніченко. Опішне, Полтавщина. Початок 2000х.  

Автор фото невідомий. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  
Національний архів українського гончарства. Публікується вперше

Мал. 8
Василь Омеляненко  
з дружиною Марією.  
Опішне, Полтавщина.  
Початок 1995.  
Фото Олеся Пошивайла (?). 
Національний музей-заповідник  
українського гончарства  
в Опішному,  
Національний архів  
українського гончарства.  
Публікується вперше
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Що ж до особистого життя? Як і в кожній сім’ї, у подружжя Василя й Марії 
Омеляненків були різні негаразди й труднощі. Проте частіше справи й турботи дітей, 
як і в більшості родин, виходили на передній план. Поступливий за характером, 
від природи тихий, як і його батько, Василь Омеляненко намагався залагоджувати 
складні життєві ситуації. Не терплячи скандалів, піддавався більш жорсткій  
за характером дружині, намагався змовчати, хоча, за його ж словами, «мене  
не любили так, як я того заслуговував». Якщо в побутових справах він поступався, 
то щодо творчих був непохитний. Не дивлячись на те, що дружина часто «бурчала, 
що хватить робити», він продовжував займатися улюбленою справою свого 
життя, адже саме в занятті гончарством була його «віддушина» (мал. 8, 9). 

Наприкінці 1990-х хвороба дружини змусила Василя Омеляненка тимчасово 
припинити роботу, але зрідка він усе ж ліпив іграшку чи виготовляв монетку. Василь 
самовіддано доглядав дружину, яка «останній рік зовсім злягла». Він був поряд до 
останнього її подиху. Марія Омеляненко пішла з життя 5 січня 2004 року – померла 
практично на руках у чоловіка. Старі люди кажуть, що воліють помирати першими від 
своєї половини, адже так вони можуть сподіватися, що в хвилину смерті поряд буде 
той, хто проведе тебе в останню путь. Василю Омеляненку судилося проводжати 
свою Марію. У будь-якому віці важко втрачати близьку людину. За майже півстоліття 
спільного життя Василь і Марія стали ніби одним цілим – їхні долі переплелися, 
як гілки старих дерев. Втративши дружину, Василь Омеляненко засумував. До 
того ж немолодий організм майже 80-літнього чоловіка був виснажений багатьма 
безсонними ночами й тяжкою працею. Близько півроку він не міг оговтатися від 
утрати. «Отак у 2000 вона стала хворіти, склероз сосудів був, визнавали врачі. 
Вона погано ходила. Все время я її доглядав. А посліднє время їй так погано 
було, то я у сутки зовсім погано спав, хіба часів два. Вона те й робила, що ввесь 
час кликала. Померла Марія тихо, заснула, я з нею був. Утром 5 січня померла,  
а 6 ховали. Воно тоді зима була несніжна, а вітер такий… Я, як її не стало, мабуть 
із півгоду, поки я прийшов у себе. Я такий виснажений був. Я в той період нічого 
й не робив, а тоді вже ожив» [10]. І знову саме глина повернула майстра до життя. 
Потроху оговтавшись, він з новими силами «приступив до глини». 

Минуло вже понад 10 років після смерті Марії. Василя Омеляненка намагалися 
«звести» з однією жінкою з Києва: «Вона така ділова була, приїхала й каже: «Мы 
здесь все уберем, глину вынесем, будем отдыхать на старости лет». Я, як почув, 
зразу поняв, що не треба воно мені. Як я без глини?» [11]. Тож Василь Омеляненко 
призвичаївся жити сам. Каже, що допомагає йому «триматися на плаву» щоденна 
фіззарядка, гарний настрій і, звісно, глина.

Навесні 2016 року Василь Омеляненко тяжко перехворів – переніс складну 
операцію, та його жага до життя переборола хворобу. Він повернувся до роботи – 
знову створює своїх знаменитих «левиків», «коників», «баринь». А нещодавно 
вдався до експерименту: двоє його «коней», прикрашені не ліпленим, а мальованим 
декором, у серпні 2017 року були представлені на виставці Українського бієнале 
художньої кераміки імені Василя Кричевського, що експонувалася в Центрі розвитку 
духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства  
в Опішному. 
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«Творчість для мене – це життя, а життя – це творчість», – любить 
повторювати майстер. І це дійсно так. Не проходить жодного дня, щоб він не брався 
до роботи. Готує глину, формує вироби, декорує, стежить за процесом висушування, 
випалює. Майстер дивується, коли чує від людей, що їх дістає нудьга. Йому ж 
ніколи не нудно зі своїми витворами, бо прагне зробити їх ще кращими. Василь 
Омеляненко шкодує лише про те, що ту красу, яку бачить навколо, тільки частково 
може «перевести в глину», шкодує, що може не встигнути втілити в життя всі творчі 
задуми, які рояться в його голові – «все в життя не вкладається, бо воно таке 
коротке»… 

P. S. Інколи люди похилого віку не раді такому довгому життю, яке подарувала 
доля Василю Омеляненку. Проте в нього все навпаки – він щасливий, адже 
займається улюбленою справою, тому й життя йому здається закоротким. Майстер, 
жартуючи, називає себе «стара молодьож». 3 серпня 2017 року Василю Омеляненку 
виповнилося 92! Він збирається обов’язково дожити до 100, а вік далі рахувати  
не роками, а десятиліттями!
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VASILY OMELYANENKO, MASTER OF DECORATIVE SCULPTURE:  
ABOUT THE PRIVATE LIFE FRANKLY

The article deals with the private life of Vasily Omelianenko, the master of clay decorative sculpture, 
from the village of Opishne in the Poltava region. The article is based on his memoirs of 2012-2016
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Про проект Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному – «Е-літню 
АКАДЕМІЮ ГОНЧАРСТВА для харизматиків, романтиків, диваків і діячів», – літню школу 
гончарства, яка змінює долі

[Одержано 17 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, гончарство, Академія гончарства, Національний 
музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішне

Л
іто… Опішне… Музей гончарства… намет… гончарні круги… люди. 
Це ключові слова проекту «Е-літня АКАДЕМІЯ ГОНЧАРСТВА для 
харизматиків, романтиків, диваків і діячів», який упродовж останніх 

семи років відбувався на території Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному. Це літня школа гончарства, покликана дати учасникам 
основні навички роботи з глиною й уявлення про традиції українського гончарства. 
Метою заходу є надання практичної допомоги бажаючим опанувати основи 
гончарної справи.

Що ж являє собою Е-літня АКАДЕМІЯ ГОНЧАРСТВА? Сама назва натякає на 
те, що це не просто школа, а щось значно більше. Це пошук себе, свого призначення 
через глину. Це спосіб відпочинку від буденної метушні, від міського шуму, коли 
звичні ритми життя зникають і з’являється ритм гончарного круга. 

Хто був обличчям Академії? Сміливі, харизматичні, неординарні, різносторонні 
особистості різного віку, статі, національності, фахової освіти. Заявки на участь 
подають здебільшого ті люди, які стоять на життєвому роздоріжжі (особистому, 
сімейному, професійному, політичному), люди, які дійшли до певного етапу в житті, 
а далі – порожнеча, і її треба змістовно заповнити. Допомога їм – головне завдання 
проекту й одна з багатьох місій Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному. Кількість учнів за сім років сягнула 66 осіб. Географія 
учасників: Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Черкащина, Сумщина, Івано-
Франківщина, Львівщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина, Кіровоградщина, 
Рівненщина, Херсонщина, Полтавщина, Вінниччина, Закарпаття. Упродовж 2013–
2015, 2017 років академістами були й іноземні громадяни. Приємно, що захід 
вийшов за межі Української держави.

УДК 069:738]: 615.851.3:691.261
© Оксана Яценко, 2019
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Мал. 1 (стор.360-361)
Учасники «Е-літньої АКАДЕМІЇ ГОНЧАРСТВА для харизматиків, романтиків, диваків і діячів»  

опановують ази гончарної справи. Опішне, Полтавщина. 2011(2), 2012 (3), 2013 (4), 2014 (1), 2015 (5), 2016 (6), 
2017 (7). Фото Тараса Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному,  

Національний архів українського гончарства
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Яка мета участі в школі? Звісно ж, у кожного своя. Опинившись тут, учасники 
прагнули осягнути найголовніше для кожного в житті через важку працю (робота 
з глиною). 

Особливого звучання діяльності літньої школи гончарства надало й те, що 
художніми кураторами були відомі художники-керамісти: Сергій Радько, Світлана 
Пасічна, Зінаїда Близнюк. Навчання відбувалося у формі майстер-класів, а майстер-
клас – це завжди творче спілкування, що в певний момент переходить у філософське 
медитування над тим, що народжується в руках і як змінюється внутрішній світ того, 
хто бере до рук глину. Куратори ненав’язливо, тактовно, й не поспішаючи, манили  
у свій світ гончарства, намагалися донести до учнів, що важливе – лише вони й глина, 
іншого немає. Особливу роль відводили імпровізації у творчому процесі.

Що намагалися навчити за 21 «академічний» день? Я як куратор ставила 
себе на місце учасника й запитувала, що хотіла б побачити, почути, зробити? 
Відповідь – абсолютно все! Це практичний курс: добування глини, підготовка її до 
роботи, виготовлення виробу, декорування, сушіння, випалювання, і теоретичний 
курс у формі керамологічних зустрічей. Водночас – знайомство зі структурними 
підрозділами Музею-заповідника, майстер-класи провідних українських  
і чужоземних мистців кераміки. Намагалися подати якомога більше інформації  
з надією на те, що в майбутньому кожен обере, що йому до душі.

Чи є гончарство в житті колишніх академістів? Майже кожен продовжує 
вдосконалювати свої навички: як результат – хтось отримав чергове хобі, хтось 
додатковий заробіток (наприклад, Дмитро Стаховський – учасник 2012 року,  
за освітою журналіст, володіє майстернею «Мануфактура домашньої кераміки», 
Ганна Зборовська – учасниця 2015 року, за освітою спеціаліст із стандартизації 
та сертифікації товарів легкої промисловості, володіє майстернею «КерамікА», 
Юлія Маклюк – учасниця 2016 року, за освітою еколог, володіє майстернею «Тут 
і Тепер»), а хтось став студентом мистецького навчального закладу (наприклад, 
Ганна Хвостик – учасниця 2014 року, навчалася в Київському національному 
авіаційному університеті, нині студентка Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва й дизайну імені Михайла Бойчука, кафедра 
художньої кераміки; Олена Котляр – учасниця 2014 року, навчалася в Ніжинському 
університеті імені Миколи Гоголя, нині студентка Косівського училища прикладного 
та декоративного мистецтва, відділ художньої кераміки). Можна з упевненістю 
сказати, що гончарство стало для них інструментом сходження особистості на вищий 
щабель розвитку.

Останні роки тяжкі для нашої держави. Чи потрібна нині Академія гончарства? 
Як кажуть, попит народжує пропозицію. Люди самі задовго до оголошення про набір 
до Академії гончарства цікавилися, чи буде вона діяти цього року. Тож ми розуміли: 
не треба зупинятися. Академія потрібна в цьому місці й у цей час. Результат – 
з кожним роком кількість заявок зростає.

Що ж отримав Національний музей-заповідник українського гончарства 
в Опішному від проекту? Друзів, однодумців, постійних відвідувачів. Натомість, 
завдяки перебуванню на території нашого закладу, в учасників формувалися 
естетичні й художні смаки.
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Літо 2017 року – чергова Академія відбулася! Сім років літніх експериментів 
із глиною і собою пролетіли, як один день. Тож, якщо Ви хочете отримати нові 
враження, відпочити, можливо, переосмислити своє життя, приїздіть до нас, і глина 
Вам допоможе.

© Oksana Yatsenko (Opishne, Ukraine), 2019

E-LITE ACADEMY OF POTTERY AS A MEANS OF DESTINY MODERATION

The article deals with the project of the National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne –  
E-lite Academy of Pottery for Charismatics, Romantics, Eccentric Men, and Personalities - summer school  
of pottery changing destinies
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Досліджено проблеми пошуку національної ідентичності в сучасному мистецтві художньої 
кераміки через призму архетипів як складових генетичної пам’яті мистця. Авторські тези 
доведено на прикладах керамотворчості художника Сергія Радька, який активно впроваджує 
у своїх роботах символи як візуалізовані відтиски архетипів

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, національна ідентичність, сучасне українське 
мистецтво, архетипи, символи, художня кераміка, Сергій Радько

П
ошук філософської сутності творів сучасної художньої кераміки 
призводить до необхідності дослідження архетипів, символів, які іноді 
на підсвідомому рівні проявляються в сучасному мистецтві.

Глобалізація змушує піднімати на поверхню нові-старі особливості 
національного характеру, що пов’язані з поняттям національної ідентичності. 
У результаті формується парадоксальна ситуація: чим прозорішими стають кордони, 
чим більше люди знайомляться з досягненнями інших народів і культур, тим 
цікавішим стає власне минуле, власний комплекс закодованих у орнаментах понять, 
їх новітнє перепрочитання. У цій ситуації архетипи стають домінантами формування 
національної ідентичності в сучасному образотворчому мистецтві. 

Мистецтво є фактором впливу на свідомість. Виходячи з цього факту, постають 
питання: хто є носієм національної ідентичності в контемпорарному мистецтві? 
Які компоненти (домінанти) дозволяють визначати національну ідентичність  
у сучасному художньому творі? За яких умов твір несе в собі ознаки національної 
ідентичності. Архетипи, особливо ті, що виявляють себе через архетипні образи  
з етнонаціональною специфікою, є тими домінантами, що визначають ідентичність 
автора в його творах на концептуальному чи формоутворюючому рівнях. Архетипи 
Роду, Слова, Матері, Дому, Світового дерева реалізуються через відповідні, 
віднайдені художником, художні образи [4, c. 96]. Сутність поняття архетипу містить 
у собі національно-екзистенціальні категорії й детермінанти. Тож твори, яким 
притаманний своєрідний «модус» національної ідентичності, займають особливе 
місце в сучасному мистецтві. 

У чому полягає дискурс національної ідентичності в сучасному мистецтві? 
«Модус національної ідентичності у художньому творі як спосіб реалізації 
ототожнення особистості зі своєю нацією через певні художні елементи та 
структури твору як художньої системи. В основі модусу – національний тип 

УДК 165.745:329.733]:738(092)
© Аліса Редько, 2019
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мислення автора, який є носієм національного духу та реалізатором національної 
ідеї» [4, c. 96]. Таким чином, модус національної ідентичності, як формально, так 
і наративно, і формотворчо, і текстуально, присутній у сучасній образотворчості. 
У цьому контексті сутнісні національні архетипи звучать як наскрізні символічні 
структури ментальності. Архетипи постають як визначені ідентифікаційні фактори  
у творах сучасних художників

У самому означенні терміна «архетип» міститься його природа, спрямована 
на образну творчість: «архе» – початок, «типос» – образ. Тобто в самому первісному 
значенні, у самій морфології терміна міститься глибока сутність. Прообраз, первісний 
стан як головна ідея, що «випливає на поверхню» свідомості у формі мистецького 
твору.

«Батько» архетипу Карл Густав Юнг переконував, що уявлення  
не успадковуються, що вони лише форма, а архетип – це модуль, що реалізується  
в різних виявах і, тільки завдяки свідомому досвіду, набуває конкретного змісту [5]. 
Починаючи від Юнга, архетип у культурології – це «базовий елемент, що формує 
моральні імперативи духовного життя. У ментальному значенні – як концепт, 
у якому поєднуються базові, універсальні для усього людства образи, теми  
і сюжети і які реалізуються у творі. Архетип – як матриця, у якій формуються 
сталі образи, моделі, які кожен індивід, черпаючи з джерела культури, несвідомо 
розгортає по-своєму, виходячи з власного досвіду, а значить – архетипи не є 
статичними. Він розвивається і змінюється» [5]. Архетипи концептуалізуються 
у творі через образи, які існують поза часом і простором. Вони долають просторовий 
і часовий бар’єр. До того ж архетипи не функціонують у межах одного образу. Вони – 
це універсальні концепти (структури), які містяться в самому образі. По суті, архетип 
– це підсвідомий вияв генетичної пам’яті.

Поняття про архетип дає змогу з’ясувати різноманітні істотні особливості 
кожної національної культури, побуту, традицій, звичаїв і простежити нерозривний 
зв’язок кожного народу із землею своїх предків, дух якої є визначальним  
у формуванні й збереженні пам’яті про минуле. Архетип – це те, чому не можна 
навчитися, і є фактично константою того чи іншого етносу. «Символи – це архетипичні 
уявлення, результат спільної роботи свідомості і колективного несвідомого. 
Система етнічних символів є системою кодування національного характеру  
та уявлень етносу про себе та світ. Культурні архетипи є своєрідними 
когнітивними зразками, на які орієнтується індивідуальна поведінка і в яких 
в скороченій формі зберігається родовий досвід» [3, с. 112]. Національна 
ідентичність є своєрідною об’єктивною мислеструктурою, у якій проявляється 
детермінуюча роль національних архетипів.

Засобами національної ідентичності відбувається трансформація 
традиційного категоріального уявлення про світ. І тоді по-новому сприймається 
«Сонце», «Україна», «Душа», «Родина», «Мама», «Оленка», «Вони – це ми», «Пасе 
Галя гуси», «Легенда», «Одинока фігура матері», «Олені», «Світло», «Знання» – усе 
це назви творів знакового українського художника Сергія Радька (1963 р. н.). Його 
твори іноді нарочито спрощені, ніби автор «відсікає» все зайве, запрошуючи глядача 
до мандрів власною підсвідомістю. Така вишукана простота, такі «випадковості» 
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не можуть вживатися з будь-якою фальшю, тому роботи майстра органічні й щирі. 
Улюбленими формоутворюючими прототипами у його творчості є люди й тварини. 
Причому, навіть портретним рисам сучасників автор надає позачасового, первісного 
звучання. 

У творчості Сергія Радька неодмінно присутні образи оленів, корів, птахів  
і риб. Усі ці зображення по-справжньому символічні. Вони виконані в українській 
народній традиції і мають певний сакральний зміст. Наприклад, образ оленя 
в українському народному писанкарстві пов’язаний зі світлом; він вважається 
рятівником-переможцем, охоронцем істини, провідником; це образ шукання 
Бога й взаємної допомоги. Риба в писанкарстві символізує життя й здоров’я; 
у ранньому християнстві – це символ Христа. Птахи є споконвічним українським 
символом і часто зустрічаються в народному мистецтві. Творчості Сергія Радька 
притаманний філософський пошук істини, намагання віднайти гармонію між живим 
і неживим, буденним і надзвичайним, недовготривалим і вічним. «Сергій Радько 
як особистість є історичним явищем, – писав про нього Олесь Пошивайло. –  
Ми маємо унікального художника, який сьогодні може повсюди репрезентувати 
українське високопрофесійне мистецтво, основане на першоджерелах, тобто 
на народній художній культурі. Сергій – один з небагатьох мистців, хто 
дуже багато студіював у осередках народного мистецтва… Він натхненно 
працював, вивчаючи народні принципи образотворення. Тому й обрав традиційне 
мистецтво, як найдосконаліший спосіб самовираження професійного художника. 
Саме ця обставина і ці орієнтири витворили з нього мистця» [1].

У своїй творчості Сергій Радько втілює своєрідний концепт, у якому 
переплітаються елементи архаїки, первісних і сучасних, українських та інших 
етнічних присутностей, охарактеризованих автором терміном «етновідчуття» 
[2, с. 120].

Засобами національної ідентичності відбувається трансформація традиційного 
категоріального каркаса культури. Архетипи як філософська складова творчості Сергія 
Радька набувають свого символічного звучання, вплітаючись у форму й орнаментику 
конкретного твору кераміки. По-суті, твір стає візуалізованим відображенням 
«невидимих» архетипів, а ще – слугує формоутворюючим перекладачем давньої 
мови символів на мову сучасності, активізуючи тим самим історичну пам’ять.  
На свій розсуд художник обирає, які пласти пам’яті піднімати з глибин історичної 
минувшини і які з-поміж них якнайкраще відповідають викликам сьогодення. 
Художник може активізувати або відтермінувати певні символи, вносячи їх до своєї 
роботи або ж залишаючи «на потім». 

1. Виставка творів заслуженого майстра народної творчості України, художника-
кераміста Сергія Радька [Електронний ресурс] // Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному [сайт]. – Режим доступу : http://opishne-
museum.gov.ua/exhibitions/2011ex/191-radko2011ex.  

2. Зіненко Аліса. «Вістря етновідчуттів» у малярстві Сергія Радька / Аліса Зіненко // 
Сучасне мистецво : науковий збірник. – К. : Фенікс, 2015. – Вип. XI. – С. 117-121.
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MEMORY PHILOSOPHY IN THE WORKS OF SERHIY RADKO

The problems of searching for national identity in the contemporary art of artistic ceramics through 
the lenses of archetypes as components of the artist’s genetic memory have been explored in the article. 
The author’s theses have been proved by the examples of ceramics by artist Serhiy Radko, who actively 
introduces symbols in his works as visualized prints of archetypes
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В умовах розвитку суспільства питання освіти дітей з особливими освітніми потребами та дітей, які 
належать до груп ризику й особливого контролю, є ключовим і вимагає пошуку нових форм роботи 
педагогічного колективу. Глинотерапія є однією з нових форм роботи, яка допомагає підтримувати 
психічне й фізичне здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Розглянуто особливості цього 
методу

[Одержано 11 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, педагогіка, глинотерапія, креативність, розвиток, 
психосоматика, психофізичний розвиток, мислення

П
остановка проблеми. Система освіти вимагає нових форм і методів 
роботи з дітьми з  особливими потребами в умовах інклюзії. Створення 
інклюзивного середовища базується на структурно-функціональній, 

змістовій, технологічній модернізації освітнього простору, головними показниками 
створення якого є гнучкий, індивідуалізований підхід до створення спеціальних 
умов навчання й виховання дитини з особливими освітніми потребами. Однією  
з таких форм зі всебічного розвитку школяра з особливими освітніми потребами  
є систематична робота з глиною.

Актуальність дослідження. Особливо важливо є створення умов для 
повноцінного розвитку й навчання учнів з особливими освітніми потребами  
в загальноосвітніх закладах на рівні зі своїми здоровими однолітками, підвищення 
рівня успішності й вироблення нового підходу до життєвої позиції школярів, 
допомога пошуку однодумців і колег, створення оптимальних умов для можливості 
відчути свою необхідність у соціумі й гармонійний розвиток усіх учасників навчально-
виховного процесу.

Зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями. Питанням 
арт-терапевтичної й корекційної роботи з дітьми з кризових родин, дітей  
з особливими освітніми потребами й розвиток творчих здібностей учнів ґрунтовно 
висвітлено в працях багатьох дослідників (Григорія Костюка, Зінаїди Калмикової, 
Володимира Роменця, Якова Пономарьова, Тетяни Титаренко, Віктора  Клименка, 
Михайла Яновського). 

УДК 376-056.2./3 : [615.851.3:691.261
© Тамара Швець, 2019
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Тамара Швець
«ГЛИНОТЕРАПІЯ» ЯК АЛЬТЕРНАТИВА В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження показують, 
що в умовах глобалізації й ком’ютеризації, військових дій на території України та 
в суміжних державах збільшується відсоток учнів, які мають первинні й вторинні 
вади розвитку, які можна було б усунути ще в дошкільному віці. Проблеми 
воєнного періоду в Україні, внутрішнє переміщення населення зі Сходу по всій 
території України, пасивне спостереження за насильством, а також важкий період 
вагітності в жінок і погіршення соціального стану життя населення за останні три 
роки стають наслідками погіршення психологічного клімату в сім’ях та є наслідками 
психосоматичних захворювань як у батьків, так і дітей. Крім того, психіатри 
діагностують вторинні вади організму, які є наслідками первинних дисфункцій 
головного мозку, таких як синдром порушення активності та уваги в більшому 
відсотковому співвідношенні.

Під час роботи з групою ризику в навчальних закладах Уманського району, 
вивчаючи результати медико-психологічного обстеження готовності дітей до навчання 
в школі, у 19 учнів було діагностовано наслідки синдрому порушення активності та 
уваги: логопедичні відхилення, дисграфія, відсталість у розвитку, гіперактивність, 
дефіцит уваги, імпульсивність. Це становить 10 % від загальної вибірки респондентів 
і 30 % від групи ризику. Питання вивчення синдрому порушення активності та уваги 
(Юрій Шевченко, Анна Семенович, Микола Заваденко, Людмила Ясюнова, Микола 
Подхватілін) нині актуалізується, окільки вже за 2003 рік у Росії показник дітей із 
цим діагнозом становив 4-18 %, у США – 4-20 %, у Великій Британії – 1-3 %, в Італії – 
3-10 %, у Китаї – 1-13 %. Серед причин, які викликають ці особливості функціонування 
головного мозку, є загрози викидня, передчасні пологи, астми й пневмонії, хвороби 
в немовлят, які супроводжувалися високою температурою й вживанням сильних 
антибіотиків, хронічні й інфекційні хвороби матері під час вагітності, імунологічна 
несумісність. У період становлення України було висунуто припущення, що діти, які 
народилися впродовж з 2013–2015 років, матимуть ті чи інші особливості в розвитку, 
які потребуватимуть особливого контролю лікарів, психологів, психотерапевтів  
і психіатрів. Так, при діагностуванні учнів із вибірки, які мають синдром порушення 
активності й уваги, було виявлено, що вони були народжені восьмимісячними, але 
з низькою масою тіла, або були недоношеними. Серед родин цих дітей соціальний 
статус був низьким, діти належать до хворобливих, у більшості родин шлюб  
не зареєстрований або є третім, рівень психологічної просвіти низький. Таким 
чином, за підтримки шкільних психологів робота з цією групою дітей має вестися 
за участі нейропсихолога, сімейного системного психотерапевта, психіатра, що 
можливо в приватних навчальних закладах великих міст. У навчальних дошкільних 
і шкільних закладах районного типу така робота неможлива через брак фахівців 
і відсутність ставки психолога в навчальному закладі, що мінімізує рівень якісної 
системи надання освітніх послуг в умовах інклюзії освіти.

Новизна. Досвід роботи й апробація численних методик терапевтичної 
роботи показали, що інтегровані методи терапії дають високий результат і позитивну 
динаміку в зменшеннях вторинних вад розвитку дитини. Було запропоновано ввести 
в роботу практичного психолога й педагогів новий курс терапії, який передбачає 
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роботу пасивного й активного характеру. Глинотерапія – це різновид терапії, який 
активно впроваджують педагог Тамара Миколаївна Швець у роботі з дітьми міста 
Умань і представники Уманського району. Глина є чудовим тактильним матеріалом 
у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами й дітьми з групи ризику. 
Робота передбачає також і використання методик із метафоричними асоціативними 
картами «Мотиви», які були розроблені для роботи психолога за межами кабінету 
та в умовах терапевтичних занять, коли наявність тактильного матеріалу неможлива. 

Методологічне й загальнонаукове значення. Використання психологом 
глини в терапевтичному альянсі є досить новою формою роботи, яку ми впровадили 
з 2015 року. Вона має широкий спектр можливостей в діяльності практичного 
психолога й створює затишну атмосферу під час терапії. Саме атмосфера комфорту 
й затишку для дітей в навчальних закладах вже є терапевтичною, а її вдале 
використання й поєднання підвищує ефективність співпраці фахівця-психолога  
й педагогічного колективу загалом.

Використання терапії глиною серед психологів й арт-терапевтів України нині 
набуває широкого поширення та є цікавим інструментом для психологів, вихователів, 
логопедів багатьох приватних навчальних закладів міста Києва, які зіштовхнулися  
з особливостями роботи з групами розвитку, які включають і особливих діток.

Теоретичне й практичне значення дослідження. Включення дитини  
з відхиленнями психофізичного розвитку в загальноосвітній процес загальноосвітньої 
школи вимагає від педагогів вироблення особистісно-орієнтованого підходу, 
максимального пристосування змісту й форм роботи до особистісного суб’єктного 
досвіду й можливостей кожної дитини. Особливо гостро з цією проблемою 
зіштовхуються класні керівники, які формують картки індивідуального розвитку 
учня класу й створюють необхідну базу даних на кожного учня, для якого потрібна 
інтенсивна робота зі шкільним психологом і розробка індивідуальної програми 
навчання. Саме від своєчасної роботи класних керівників і подачі необхідних 
документів для психологів (у разі, якщо до цього часу цієї інформації не було 
подано батьками й медичним персоналом школи, заступником директора чи самим 
директором) залежить рівень адаптації дитини до навчально-виховного процесу  
й знаходження місця в ньому самої дитини. 

Корекційна робота з дітьми шкільного психолога є однією з найважливіших 
напрямків у взаємодії психолога з педагогами, психіатрами й батьками. Так 
стверджували Анастасія Антонова, Тетяна Вісковатова, Тетяна Гурлєва та інші провідні 
науковці. Розробка індивідуальної корекційної програми повинна враховувати,  
що існує різниця між усвідомленням цих проблем самою дитиною та її оточенням 
(Борис Алмазов, Г. Г. Бочкарьов, Олексій Чебикін), а також між істинними причинами 
відхилень у розвитку особистості. 

Особливо часто нині зустрічаються діти, які потрапили до груп ризику  
з неблагополучних і кризових родин, діти учасників бойових дій, діти родин 
внутрішньо переміщених осіб, діти, батьки яких загинули під час проходження 
військової служби в зонах ведення бойових дій. Однією з проблем сімей  групи ризику 
родин із сільської місцевості є часте вживання алкогольних і тютюнових виробів  
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у повсякденному житті. Такі вподобання матері під час вагітності спричиняють 
алкогольну інтоксикацію плоду, що негативно впливає на здоров’я майбутньої 
дитини. Крім можливих тяжких патологій плоду, представлених яскраво вираженими 
відхиленнями в розвитку дитини, педагоги часто зіштовхуються з проблемою 
надмірної інерції поведінкових реакцій школяра, прояви якої яскраво виражені вже 
з перших років життя дитини, адже реакція на зовнішні подразники таких індивідів 
відрізняється від статистично встановленої. У навчальному процесі така дитина 
виступає в ролі спостерігача, а не учасника. Маючи навіть достатній рівень розвитку, 
інертність реакцій поведінки відштовхує однолітків від спілкування з такими 
особистостями, а недостатність або відсутність коректувальних і педагогічних заходів 
з боку вчителів-предметників призводить до психічної деривації. З часом байдужість 
у поведінці однолітків і вчителів чи ігнорування важких дітей на уроках призводить до 
провокування притаманної недостатності орієнтування в навчанні й житті, слабкість 
осмислення ситуацій, відсутність цілеспрямованої діяльності, відсутність боротьби 
мотивів, імпульсивність і несамостійність поведінки, соціальної дезадаптації, 
життєвої некомпетентності. Ці третинні вади поведінки є штучно створеними 
соціумом і колективною поведінкою, адже коли хтось один відрізняється від інших 
– він стає вигнанцем суспільства, а як наслідок – неконкурентоспроможним, адже, 
відчуваючи свою неповноцінність, відстає в загальному розвитку, а навчальний 
матеріал не засвоює повністю через хибне ствердження вчителів та учнів про його 
тупість чи дурість. Саме соціально-педагогічна занедбаність, емоційна депривація 
(недостатність емоційно позитивного контакту з дорослим), головним чином  
у перші роки життя, є однією з функціональних причин, що викликають відхилення 
психомоторного розвитку. Видатний вітчизняний психолог Лев Виготський 
неодноразово підкреслював, що процес формування психіки дитини визначається 
соціальною ситуацією розвитку. Повіривши у свою некомпетентність, діти втрачають 
інтерес до соціальної адаптації, яка особливо інтенсивно проходить у школі.

Сприймаючи таких дітей як розумово відсталих, педагоги ігнорують на 
уроках можливості дитини, а самі учні не здатні сприйняти й зрозуміти будь-
який навчальний предмет. Вони не в змозі навчитися  аналізувати, адже процес 
аналізу  розпочинається ще на етапі сприймання. Отримуючи нову інформацію, 
розумово відсталі школярі не можуть встановити й не розуміють причинно-
наслідкових зв’язків, їхню взаємозалежність і послідовність, адже основний 
багаж знань, необхідний для цього, втрачається через байдужість педагогічних 
працівників і батьків до таких дітей, відсутність безпосереднього спілкування. 
Не вміючи визначати основної думки отриманої інформації, школярі не можуть 
пояснити причини мотивів, а тому часто активізують випадкові ситуативно близькі 
асоціації, пов’язані зі змістом інших отриманих раніше даних, не сумісних з новою 
інформацією. Такі асоціативні ряди при озвученні на клас, викликають шквал сміху 
й приниження серед однолітків, негативну оцінку вчителя. Несхвалені, неправильні 
відповіді стимулюють до подальшого розвитку інтровертності й небажання до 
навчання, пасивності на уроках, а як наслідок – низького рівня сформованості 
інтелектуального й емоційного компонентів особистості розумово відсталої дитини. 
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Такі діти не здатні розділити розуміння інформаційного потоку на рівні: 
• розкриття змісту, ідеї, відображення психологічної ситуації;
• неповністю розкриті зміст, ідея та не відображення психологічної ситуації;
• невміння розкривати ідеї інформації та не відображення психологічної 

ситуації. 
Головним завданням у роботі педагогічних працівників і психологів із такими 

дітьми має бути ліквідація вторинних і третинних вад розвитку в такий спосіб, який 
би стимулював прогресію в самої дитини й дозволяв виховати творчу особистість. 
Творчість є основним важелем, який здатний розкрити суть психічного, й головним 
мотиватором розвитку. Проблема творчої особистості висвітлена у численних 
доробках провідних науковців (Григорія Костюка, Зінаїди Калмикової, Володиимра 
Роменця, Якова Пономарьова, Тетяни Титаренко, Віктора Клименка, Михайла 
Яновського; Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Еріха Фромма, Теодора Рібо, Абрахама 
Маслоу, Джона Дьюї, Роберта Стернберга, Д. Гілфорда, Едварда де Боно та ін.), тому 
ми підтримуємо думку про те, що арт-терапевтична робота з розумово відсталими 
дітьми є одним з оптимальних варіантів. 

Організація терапії полягає в допомозі учням з різними відхиленнями  
в поведінці й розвитку психофізичної сфери (занедбаним дітям із психосоматичними 
проблемами; з різними видами патологій; з постійними душевними стражданнями; 
з психічними дисфункціями, які заважають належним чином виконувати свої 
повсякденні обов’язки) за допомогою глини в умовах спільної роботи з іншими 
учнями, залученими до навчального процесу. 

«Глинотерапія» як один із напрямів арт-терапії дає можливість психологу 
долучити підопічних, суспільно неблагонадійних учнів, дітей з особливими 
відхиленнями розвитку до спільної активної роботи й перетворити їх на творців 
не лише свого життя, а й міцних сімейних, суспільних, особистісних відносин, 
трансформувавши свій розвиток і особистісні відчуття в мистецькому творі. 

Увага психолога зосереджується на проблемі умов розвитку творчого 
мислення, цілеспрямованого формування евристичних прийомів [1] і розкритті єства 
креативності, з’ясуванні механізмів творчої діяльності й природи творчих здібностей 
у дітей з особливими освітніми потребами, для яких важливою психолого-
педагогічною характеристикою є яскравий вияв предметно-образної інтерпретації, 
що починає переважати над емоційністю сприйняття. 

Під час роботи з етнокультурним психокорекційним матеріалом можна 
виділити різні основоположні аспекти взаємодії учня з психологом, оптимальні 
для окремих видів відхилень. Для школярів з розумовою відсталістю найбільш 
ефективним є суб’єкт-суб’єктний аспект, за якого відбувається духовна зустріч 
сучасного школяра з надбаннями культури. Головною умовою проектування 
роботи зі школярами є чітке визначення принципів роботи для кожної дитини та її 
індивідуальних можливостей. Так, одним із принципів роботи психолога є принцип 
варіативності. Цей принцип базується на врахуванні індивідуальних можливостей 
учнів, їхніх особистісних потреб та інтересів, урахуванні психолого-педагогічних 
чинників, які впливають на сприйняття нової інформації й відповідному підборі 
оптимальних для психотерапії технік роботи.
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Така робота дозволяє виробити елементарні логічні зв’язки, які стосуються 
конкретної людини. Завдяки цілеспрямованій систематичній роботі, дитина починає 
усвідомлювати істинну причину свого статусу й шукає прості способи змінити 
ситуацію. Така реакція свідчить, що штучно створену відсталість можна усунути при 
бажанні самої дитини й бажанні педагога чи психолога, з яким вона працює.

Наступним принципом є принцип вибірковості. Кожна техніка аналізується 
по-різному, залежно від особистості учня чи поставленої психологом мети роботи. 

Розвиток логічного мислення, асоціативного ряду, який допомагає 
характеризувати учасника проекту як статичний об’єкт, форматором якого є зовнішні 
й внутрішні причини становлення, говорить про можливість розумово відсталої 
дитини мислити й аналізувати, а як наслідок – сприймати отриману інформацію, 
опрацьовувати її та інтерпретувати. А отже, дитина здатна розвиватися, навчатися 
й підвищувати рівень професійної компетентності в рамках освітньо-виховного 
процесу загальноосвітньої школи. 

Наступним є особистісний принцип, який вимагає врахування психологом 
індивідуального сприймання отриманої інформації розумово відсталими учнями. 
Особистісний підхід до кожної дитини є чи не основоположним критерієм у роботі 
з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми потребами. При виборі техніки 
й завдань для кожного учасника курсу обирається також індивідуальний час 
виконання завдання, сировина для виготовлення, кольорова гама й пояснення, аби 
оптимізувати роботу психолога з учнем. Вироблення особистісного підходу базується 
на спостереженнях і заповненнях індивідуальних карток на кожного учасника курсу, 
в яких упродовж року психолог записує всі якісні, кількісні зміни, які відбулися, 
та оптимальні форми роботи для кожної дитини. Саме такі картотеки є дієвими  
у формуванні повної картини бачення особистості проблемної дитини, а головне – 
психолог має змогу працювати з педагогічним колективом, пропонувати їм можливі 
варіанти схем розвитку кожного учня, аби зміни мали динамічних систематичний 
характер, а не були вирваними, періодичними й малопродуктивними.

Культурологічний принцип роботи керівника «глинотерапевтичного» 
спрямування полягає в тому, що під час аналізу технік, творів мистецтва, робота 
опирається на зв’язки з художньою літературою, етнопедагогікою, культурою, 
історією, музикою, етнографією, діалектологією, оскільки гончарство як вид 
мистецтва не може існувати й функціонувати ізольовано. Завдяки цікавим  
і змістовним поясненням, мультимедійному й аудіосупроводу здійснюється 
діагностична робота, виникає можливість відслідкувати, як дитина використовує 
отримані знання, чи відображаються у формах її поведінки дані, які вона отримує 
на терапевтичних заняттях. Форма подачі інформаційного матеріалу залежить від 
можливостей кабінету психолога, наявності технічних засобів та індивідуальних 
можливостей  психолога. Цікавими для дітей формами роботи є створення 
казок, рухавок, веселих небувалиць, музичних хвилинок тощо. Така форма подачі 
матеріалу є цікавою для дитини, а головне – інформація підкріплюється емоційним 
вираженням, відповідно дитина інформацію запам’ятає швидше й зможе відтворити 
в будь-який час, згадавши емоції й відчуття, які цю інформацію супроводжували. 
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Таким чином, психолог виступає в ролі координатора й духовного наставника, тоді 
як терапевтичний вплив його роботи лишається для учасника процесу непомітним. 
Дитина відчуває лише позитив й істотні зрушення, а, що відбувалося й що робив 
педагог-психолог, дитина згадати не може. 

Принцип толерантності є важливим критерієм у роботі, хоча він часто 
нівелюється в сучасному соціумі. Під час аналізу робіт учасників занять заперечується 
принцип категоричності й догматичності. Ми прагнемо навчити  дітей не нав’язувати  
загальноприйняті погляди на твори мистецтва, поведінку людей та індивідуальні 
можливості кожного з них, а аналізуємо їх з погляду доступності, доцільності, 
достатності. Висновки про градацію якісних змін і причини успіхів чи невдач 
педагоги роблять після занять індивідуально. Під час завершення терапевтичного 
сеансу з вихованцями розробляються стратегії розвитку і змін, які є доступними для 
кожної дитини індивідуально з погодженням дитини. Таким чином, дитина сама 
має повідомити, яку форму роботи вона хоче використати ще раз й обґрунтувати 
причини такого вибору, а також мати можливість обрати нові форми терапевтичних 
технік, які їй приносять найбільше задоволення й мають якісний результат у її 
діяльності. Саме виховання толерантності допомагає виробляти людяність по 
відношенню один до одного, пробачати кожному його вади й недоліки, помилки 
та вчитися їх виправляти, а не принижувати ближнього й шукати винних у комусь, 
як це робиться в повсякденному житті.

Робота за принципом емоційності є чи не найскладнішою, оскільки 
в школярів із розумовою відсталістю емоційна сфера недорозвинута. Часто 
педагоги стають свідками емоційного оніміння, яке властиве також і дітям з родин 
військовозобов’язаних й учасників бойових дій. Емоції – це реакції людини на 
дію внутрішніх і зовнішніх подразників, які мають яскраво виражене суб’єктивне 
забарвлення й охоплюють усі види переживань. У дітей  з розумовою відсталістю 
емоції слабо виражені, блоковані й часто мають неконтрольоване вираження, 
тому психолог має розвивати кожен їхній вияв, аби виробити почуття емпатії 
таких учнів і розвивати вміння адекватного прояву емоцій. Розвиток емоційної 
сфери відбувається поетапно, завдяки використанню різних прийомів і методів  
з урахуванням зразків синтетичного мистецтва. Так, покази на заняттях мультфільмів, 
тематичних фільмів, відеопоезій, сценічних виступів розвивають кругозір учня, 
а тепла індивідуальна розмова з жартами, мовними шарадами, шаржами розвиває 
емоційну сферу дітей. Розвиток емоційної сфери для учнів з розумовою відсталістю  
є важливим компонентом у розвитку особистості, адже схильність до співпереживань, 
розвиток емпатії й життєрадісного погляду є значєннєвим показником якісних змін 
роботи психолога.

Робота з розумово відсталими дітьми має відповідати принципу цілісності, 
адже будь-яка робота  краще сприймається в системі конкретно-історичних  
і загальнолюдських поглядів, у його ідейно-естетичній єдності. На думку 
О. Богданової, відсутність цілеспрямованої діяльності учителя й учнів у цьому 
напрямі породжує неповноцінне, фрагментарне сприймання, коли учні не з’єднують 
окремих елементів у єдину картину буття. Дотримання принципу цілісності 
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допомагає сформувати в школярів повне уявлення про художні твори, епохи, 
техніки, методи роботи й сакральне значення окремо взятих елементів у житті 
українців. 

Визначення функцій аналізу й принципів організації на заняттях з розумово 
відсталими школярами дозволяє вибирати найрізноманітніші засоби аналізу технік 
і робіт учнів, завдяки яким школярі краще можуть зрозуміти причини й мотивації. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що поетапна цілеспрямована 
робота психолога, правильним чином організована з використанням продуктивних 
технік і методів, дозволяє вирішити проблему виховання й розвитку учнів з 
розумовою відсталістю. Працюючи над індивідуальним розвитком кожного індивіда 
й поліпшуючи міжособистісні взаємозв’язки в учнівсько-педагогічному колективі 
загалом, з’являється можливість:

• у навчально-виховному процесі створити зручні умови розвитку дітей  
з особливими освітніми потребами;

• створити умови гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного 
процесу;

• збагатити подачу навчального матеріалу новими цікавими й змістовними 
формами роботи;

• створити універсальну для кожного навчального закладу систему 
психокорекційної та розвиваючої роботи психолога.

Використання в роботі шкільного психолога технік арт-терапії дає можливість 
забезпечити змістовну цілісну систему гармонійного розвитку особистості. 

Перспективи використання результатів дослідження.
Заняття з «глинотерапії» – це:
• Різноплановий і багатофункціональний метод роботи з тими учнями, для 

яких індивідуальний розвиток залишився за межею штучно створеної 
блокади мотивацій до навчання й розвитку загалом. 

• Альтернативна робота, яка дозволяє відразу бачити результати роботи 
й підвищувати мотиваційну складову учня, стимулюючи до всебічного 
розвитку й самовдосконалення.

• Універсальний психодіагностичний метод під час проведення одиничних 
зустрічей у рамках здійснення майстер-класів для дітей з вадами розвитку 
та учнів спеціалізованих, приватних навчальних закладів.

• Нова комплексна форма роботи в спеціалізованих навчальних закладах.
• Цікавий і результативний метод роботи з різновіковою аудиторією.
Результати апробації перевершили себе й дали можливість розвивати нові 

форми роботи з використанням терапії глиною. Упродовж 2015–2017 років було 
відкрито авторські студії «Народні ремесла» в селі Собківка й місті Умань, проведено 
майстер-класи й навчальні тренінги для студентів-психологів Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, відкрито заняття в Уманській дитячій 
школі мистецтв. Активно ведеться співпраця з психологами Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини та психологами Відділу освіти.
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CLAY THERAPY AS AN ALTERNATIVE IN WORKING WITH CHILDREN  
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (BY WORK RESULTS)

In the context of society’s development, education of children with special educational needs and 
children belonging to at-risk and special control groups is crucial and requires searching for new forms 
of work of the teaching staff. Clay therapy is a new form of work that helps to maintain the mental and 
physical health of participants in the educational process. The peculiarities of this method are considered 
in the article
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Про розвиток черепичного виробництва в Полтавщині за підтримки Полтавського 
губернського земства; використання глиняної черепиці як покрівельного й оздоблювального 
матеріалу
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будівельні матеріали, покриття дахів, глиняна черепиця, підготовка фахівців 
черепичної справи, Полтавське губернське земство

Р
озуміння Полтавським губернським земством значущості гончарства 
як поліфункціонального явища було покликане суспільними вимогами. 
У зв’язку з цим, актуалізується потреба ґрунтовного вивчення 

земського досвіду, набутого в співзвучних сьогоденню умовах економічного й 
соціального розвитку суспільства, використання його в повсякденній практиці під 
час впровадження інноваційних форм життєдіяльності етносу, зокрема в збереженні 
історико-культурної спадщини краю.

Питання цільового пошуку й використання вогнетривких природних ресурсів 
для Полтавської губернії на початку ХХ століття було справою новою. За даними 
страхової статистики 1902 року, 98 % будівель покривали соломою, що й було 
головною причиною виникнення пожеж [10, c. 7; 11, c. 43-46]. Простежується 
розуміння Полтавського губернського земства того, що реалізувати тактичні або 
локальні цілі економічного розвитку можливо, лише проводячи чітку, орієнтовану 
на це державну політику. 

До вивчення природних ресурсів Полтавська губернська управа ще 1881 року 
запросила професора Харківського університету Олександра Гурова. Він дослідив 
поклади й властивості глин: фарфорових, фаянсових, вогнетривких, гончарних. Звіт 
про дослідження було видано 1888 року у вигляді об’ємної дисертації «Геологічний 
опис Полтавської губернії»[2, c. 109].
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Продовжив дослідження професор Петербурзького університету Василь 
Докучаєв [2, c. 12-13]. Експедиція під його керівництвом (1888–1890) визначила 
поклади вогнетривких глин. Найбільш якісними вони були в Зіньківському, 
Лохвицькому, Кобеляцькому, Миргородському повітах. Звіт про дослідження 
«Матеріали про оцінку земель. Природничо-історична частина» вміщував опис 
природних ресурсів 16 повітів [2, c. 14].

Полтавське губернське земство ініціювало відкриття лабораторій для 
проведення аналізів місцевих глин та їх придатності для виготовлення гончарної 
продукції. Така лабораторія існувала при Миргородській художньо-промисловій 
школі імені Миколи Гоголя, де проводилися досліди з виготовлення черепиці. 
З 1914 року функціонувала вона й при Природничо-історичному музеї Полтавського 
губернського земства.

Вирішення питань покриття дахів, передусім громадських закладів, Полтавська 
губернська управа покладала на Малобудищанський завод, що діяв поблизу 
Опішного, який, за висновками спеціалістів лабораторій Австрії та Німеччини, був 
забезпечений необхідними засобами виробництва [8, c. 29].

1903 рік був першим роком всебічної експлуатації виробничого оснащення 
приміщень заводу, відповідно всі роботи розглядалися як дослідницькі  
й знаходилися під постійним контролем управи [5, c. 79-80].

1905 року завод виготовив черепицю в кількості 1037332 шт. [13, c. 1]. 
Роботи тривали з 8 квітня до 20 вересня. Йшло виробництво двох видів черепиці: 
марсельської й стрічкової. Першої було виготовлено 920700 штук, іншої — 116632 
штук [13, c. 1]. 1000 штук цегли коштувала 30 руб., тоді як у попередні роки – від 50 
до 70 руб., тож успіх цієї справи був очевидним [7, c. 61]. Упродовж року проводилися 
досліди з поливою. Спеціалісти будівельного відділення губернської управи 
приїжджали до Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя 
для ознайомлення з технологією виготовлення поливи, яка мала тут відмінні якості. 
Проте печі Малобудищанського заводу були непридатні для випалювання такого 
сорту. Виникла необхідність побудувати п’ять нових печей із трубою спеціально 
для виготовлення полив'яної черепиці й двоповерхове відділення майстерні, що 
прилягала до сараю. Кошти, витрачені на таке облаштування, перевищили ціну 
черепиці [6, c. 119].

Для вивчення досвіду роботи фахівців черепичної справи направляли на 
Стемницький завод до Варшави [6, c. 116]. Вони ознайомлювалися з досвідом 
роботи з виготовлення глиняної черепиці у В’ятській, Пермській, Казанській, 
Московській, Херсонській, Петербурзькій, Чернігівській, Курській, Катеринославській 
губерніях [2, c. 96-103; 6, c. 110].

Аналізи лабораторних робіт і висновки фахівців переконали губернську 
управу в необхідності підготовки місцевих майстрів із черепичної справи [12, c. 60].

Підготовку фахівців із вогнетривкого будівництва Полтавська губернська 
управа вважала нагальною потребою. Ще 1904 року в доповіді, проголошеній на 
Полтавських губернських земських зборах ХV чергового скликання, управа порушила 
питання про організацію при Миргородській художньо-промисловій школі імені 
Миколи Гоголя нижчої керамічної майстерні. Це відділення школи повинно було 
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виконувати функцію невеликого черепичного й гончарного заводу. Різниця між 
земськими заводами й майстернею була в тому, що остання, крім розповсюдження 
серед населення черепиці, цегли, забезпечувала підготовку майстрів з практичними 
навиками [9, c. 339]. Такі спеціалісти потрібні були черепичним заводам, а також для 
розвитку промислу в Опішному, адже опішненські кустарі вже робили спробу щодо 
виготовлення не лише шамотної й пічної цегли, а й полив’яної черепиці й плит для 
покриття підлоги [9, c. 340]. Міністерство фінансів, на прохання управи, виділило 
кошти в розпорядження директора школи на витрати, пов’язані з відрядженням 
керівника з практичного навчання до Росії й за кордон задля огляду й вивчення 
досвіду роботи керамічних заводів [9, c. 339].

Курс навчання в майстерні був розрахований на 2 роки [12, c. 35].
1905 року тривали планові роботи з будівництва земського будинку в Полтаві. 

Вирішувалося питання про покриття його даху. До приватних осіб Полтавська 
губернська управа з цією метою не зверталася, оскільки виробництво черепиці  
в приватних заводах коштувало дорого. 

Для зовнішніх стін цієї споруди потрібна була спеціальна облицювальна 
цегла, оздоблена кольоровими візерунками. У межах Російської імперії не 
виготовляли потрібної для полтавської споруди як черепиці, так і цегли. Такий 
матеріал можна було придбати тільки за кордоном, а це для губернського земства 
обходилося надто дорого. Проблему земці змогли вирішити влітку 1904 року, коли 
відомий технолог-кераміст Петро Ваулін з підмосковного Абрамцева (до речі, він 
створював відомі скульптурні композиції Михайла Врубеля) почав працювати 
викладачем Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя. 
Разом з архітектором Василем Кричевським вони відвідали містечко Опішне, де 
ознайомилися з самобутньою художньою творчістю місцевих майстрів. У серпні 
того ж року в Опішному відновила свою роботу гончарна майстерня. Саме там було 
виготовлено й полив’яну черепицю. 

Оскільки за проектом архітектора Василя Кричевського дах будинку повинен 
бути високим, то виникла проблема з виготовленням полив’яної зелено-блакитної 
черепиці. Таке тональне розмаїття створювало враження, що колір творить форму.

Під час спорудження будинку покриття його виконувалося під безпосереднім 
керівництвом Василя Кричевського. Кожна плитка черепиці розміщувалася за його 
командами з землі, які він віддавав кольоровими прапорцями, що відповідали 
забарвленню черепиці, яку треба було встановити на відповідні місця [3, c. 341]. 
Будівництво приміщення земського будинку припало на початок ХХ століття – 
період, що характеризувався активним рухом у національному мистецтві. 

1905 року редактор першого українського демократичного часопису 
«Рідний край» (Полтава) Микола Дмитрієв писав: «Як заходжувалося Полтавське 
губернське земство робити для губернії дім, будинок, виникла думка збудувати 
його за стародавнім українським взірцем, щоб він мав у собі ознаки будівництва 
українського народу. Оздобити його хотіли так само українськими візерунками, 
орнаментами, яких уже чимало відомо нашим малярам, художникам.

Нова то була справа для наших архітекторів-художників, бо ні Академія 
художеств, ні наші малярські школи досі не дбали про це, не вчили цьому, мало 
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користувалися тим, що виробив у будівництві свого, самостійного український 
народ…

Може управа й художник Кричевський зробили чимало помилок. Але ж вони 
проклали першу борозну нової незвіданої ниви, яка повнить тих, у кого є почуття 
до української духовної творчої сили…» [14, c. 300-304].

Більшість пам’яток архітектури на теренах Полтавщини, що зведені за 
часів Полтавського губернського земства, як і будинок Василя Кричевського, 
також покриті глиняною черепицею. Тож у мене постає питання: Чи не дешевше 
налагодити випуск глиняної черепиці в області, маючи багаті сировинні поклади, 
застосовуючи новітні технології та використовуючи досвід губернського 
земства, опішненських майстрів, ніж вишукувати виробників цієї продукції  
за кордоном?.

Нині фахівці архітектурної справи, беручись за реконструкцію кварталу, 
прилеглого до будинку Полтавського земства, розробили проект декоративного 
напрямку. Основою архітектурної концепції є створення гармонійного середовища 
житлових і громадських будинків периметрального характеру з ознаками 
архітектурного модерну як у пластичних рішеннях, так і у використанні місцевої 
кераміки, яка повинна створити певне споріднене тло, на якому ще виразніше 
зазвучить споруда з яскравою художньою особливістю – Земський будинок Василя 
Кричевського [4, c. 338-339], нині – Полтавський краєзнавчий музей імені Василя 
Кричевського. 

Запропонований проект міг би стати першим кроком цілеспрямованої 
мистецької політики оновлення національного, духовного й об’ємно-просторового 
архітектурного середовища міст України, у тому числі й Полтави. Водночас утілені 
унікальні мистецькі ідеї повинні зорієнтувати промислову галузь України, мистецькі 
ремесла Опішного та інших художніх осередків на виробництво сучасних будівельних 
й оздоблювальних матеріалів світової якості з особливим національним дизайном.

Для сучасних професійних кіл питання пошуку регіональних архітектурних 
мистецьких стильових ознак, які стали б противагою в знівельованому 
«мікрорайонними кліше» в недавньому минулому міському середовищі,  
є пріоритетним [1, c. 328-332].

У відбудові й відновленні діяльності виробників екологічно чистих будівельних 
матеріалів може бути корисним кадровий досвід Полтавського губернського 
земства в питаннях підготовки спеціалістів, а також формування інноваційного типу 
мислення, визначення й вирішення пріоритетних завдань сьогодення, спрямованих 
на збереження унікальності споруд, що мають понадстолітню історію.

Для збереження історико-культурної спадщини Полтавщини рано чи 
пізно аналогічні питання потребуватимуть вирішення. Використання багатих 
природних ресурсів краю множитиме економічний потенціал області й держави, 
утверджуватиме власну культурну самобутність. 
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Подано огляд знахідок мініатюрних глиняних посудин в ареалі літописних сіверян,  
що пов’язані з піччю. Аналіз умов знаходження виробів виявив факт існування певної 
традиції в середовищі східнослов’янського племінного союзу. Цей феномен пов’язується  
з домашніми й побутовими культами, де піч осмислюється як «домашній вівтар» з відповідними 
«жертвоприношеннями»

[Одержано 19 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, сіверяни, житло, піч, 
гончарство, мініатюрний глиняний посуд, культ, Дніпровське Лівобережжя

А
рхеологічних джерел, що відображають світоглядні уявлення  
літописних сіверян, ототожнюваних археологами з колом  
волинцевських і роменських старожитностей, існує небагато, навіть 

порівняно зі свідченнями про інші літописні племена [14; 27; 28; 29; 30, с. 261-
268]. Не занадто інформативні щодо цього й літописні свідчення [18, с. 8-9]. 
Особливістю території, яку займав сіверянський союз племен, є відсутність в її 
межах такої категорії пам’яток, як городища-святилища, які широко відомі на інших 
слов’янських землях [див., напр.: 36, с. 45-55]. Не відкидаючи повністю можливість 
виявлення аналогічних пам’яток в ареалі роменської культури, усе ж слід зауважити, 
що нині до археологічно фіксованих об’єктів, які можна пов’язати з місцями 
відправлення культів, належать саме житла. Цей здогад підкріплюється хоча й 
незначними за кількістю, проте виразними знахідками, що асоціюються з культовою 
сферою і відображають наявність складної системи пов’язаних із житлом вірувань. 
Прикметно, що такі обряди мають певний дуалізм, який проявляється в їх зв’язку  
з аграрними культами, з одного боку, та з побутовою сферою – з іншого. Отже, будь-
яка фіксація явищ чи речей, що виходять за межі побутових, під час археологічних 
розкопок на житлових пам’ятках цих племен сприймається як факт неординарний, 
такий, що потребує висвітлення.

Старожитності сіверян відомі понад сто років [див.: 13, с. 102-103; 19; 34; 
35], їх дослідження тривають донині. Відомо про близько п’ятсот волинцевсько-
роменських пам’яток, уточнюється їх ареал поширення [2; 11; 31]. Територіальні 
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межі визначаються ареалом поширення пам’яток волинцевської й роменської 
культур, охоплюючи Східне Полісся (Дніпровсько-Деснянська низовина) й 
лівобережну частину Лісостепу, в адміністративних межах Чернігівської, Сумської, 
Полтавської й Харківської областей України, Брянської, Курської й Бєлгородської 
областей Російської Федерації, а також частину Середнього Подніпров’я, у межах 
сучасної Київської області України. Однак за весь період їх вивчення матеріалів, 
пов’язаних із культовими діями, майже не знайдено, а ті комплекси, які дослідники 
зараховували до культових [7, с. 105-106; 17; 37, с. 131-132, рис. 4], не мають 
ознак для їх однозначної чіткої інтерпретації саме як таких. Нині до обрядових 
конструкцій (що не викликають сумнівів щодо їх інтерпретації як певного роду 
культових місць), археологічно зафіксованих у сіверян, належать хіба що рештки 
спеціальних так званих майданчиків. Їх досліджено на Сосницькому тілопальному 
могильнику. Конструкція складається з горизонтально розташованих дерев’яних 
плах, орієнтованих по лінії схід–захід [6, с. 66-69; 35, с. 54, рис. 28].

Між тим, беззаперечно, що різного роду культи були широко розповсюджені 
й, вочевидь, становили доволі буденне явище, що супроводжувало повсякденне 
життя. Зокрема, за спостереженнями дослідників, організація життєвого простору в 
слов’ян відігравала важливу роль. Відповідно до етнографічних матеріалів, будинок 
розглядається як точка відліку в просторі, яка сприяє формуванню зв’язків у системі 
«навколишній світ – людина» [4, с. 10-13]. Чи не найважливішим елементом цього 
простору, доступним для вивчення за археологічними джерелами, є житло. Оскільки 
будівля утворює замкнену площину, то її внутрішній вимір має бути впорядкованим 
уже на самому початку. Він повинен мати більш чи менш правильну форму, тобто 
будинок має бути включений в оточуючий світ відповідно до певних канонів 
[4, с. 46, 71]. За археологічними матеріалами таке його впорядкування виявляється 
в обрисах котлованів, які в більшості випадків мають квадратну або ж наближену 
до нього форму. До того ж, за припущеннями Ольги Єнукової, під час зведення 
жител сіверяни (і не тільки) користувалися певною метричною системою, а саме 
– відношенням між основними видами саженів, що давало змогу будівельникам 
створювати квадрати з точними кутами в 90° [12, с. 51-52]. Існування будівельних 
закономірностей фіксується етнографічно, зокрема в матеріалах Полісся. У старих 
будівлях при розмірах плану до 4×4 м, висота зрубу дорівнювала 2×2,4 м [10, 
с. 302]. Оскільки буділя є певним замкненим простором, то надання цьому простору 
правильних (упорядкованих) форм є цілком закономірним. У цьому проявляється 
принцип межі. Характерно, що основа будинку у вигляді чотирикутника притаманна 
якраз для осілих землеробів. Вона є тією межею, що розподіляє простір на дві 
частини: внутрішню й зовнішню, де внутрішня завжди асоціюється із позитивним, 
а зовнішня – із негативним [5, с. 6-7]. Наприклад, білоруси перед будівництвом 
розмічали площу майбутньої садиби як квадрат, упорядковуючи таким чином 
свій простір [28, с. 465]. Упродовж своєї історії (принаймні для землеробських 
суспільств) житло увібрало й поєднало в собі дві важливі риси, які можна звести до 
понять: житло-«фортеця» й житло-«храм». Його невід’ємною частиною в слов’ян 
на широких теренах, принаймні з середини І тис., став опалювальний пристрій 
[див. напр.: 32], який уже в останній чверті в ареалах поширення літописних 
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Мал. 2
Матеріали з розкопок Лтави: 

умонтування в піч: 1 – піч ІІ, житло 6/2007; 2 – житло 1/2014;  
знахідки в деструкції печі: 3, 4 – піч І, житло 6/2007; 5 – житло 2/2014;  

заповнення житла: 6 – житло 2/2007; 7 – житло 13/1998;  
поза межами житла: 8 – яма 4, розкоп 3, 1997.  

Роменська культура. Х – перша половина ХІ століття. 
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Малюнок Юрія Пуголовка

східнослов’янських племен (волинцевсько-роменські пам’ятки, райковецька 
культура) чітко представлений піччю [див. напр.: 9; 12; 15; 16; 20; 21; 22; 35; 38; 39].

На одному з елементів облаштування варто зупинитися детальніше. Йдеться 
про вмуровування в тіло печі мініатюрних посудин. На відміну від широко 
розповсюдженої тогочасної практики обкладання для укріплення череня печі 
(внутрішньої частини, що мала безпосередній контакт з вогнем) значними фрагмен-
тами глиняних виробів, добре зафіксованими для літописних слов’ян археологічно 
[див., напр.: 25, с. 144-156; 32; будь-які ґрунтовні публікації досліджень слов’янських 
жител із печами другої половини І тис. н. е.], мініатюрні посудини, очевидно,  
вмуровували в саме тіло печі, де вони не мали безпосереднього контакту з вогнем.

Нині відомо 15 таких випадків на семи сіверянських пам’ятках; ще два 
приклади зафіксовано в матеріалах хронологічно близького Животинного городища 
боршевської культури і один – поселення Саркел (Біла Вежа) слов’янського періоду 
(мал. 1).

Усі ці знахідки за ступенем фіксації факту саме вмурування в тіло печі умовно 
можна поділити на такі категорії. Достовірні знахідки – чітко документовано 
розташування в тілі печі (мал. 1: а). Умовно достовірні знахідки – мініатюрні 
посудини знаходилися в завалі зруйнованої печі (мал. 1: б); малодостовірні знахідки 
(один випадок) – знахідка мініатюрної посудини походить із напівзруйнованого 
сучасним перекопом житла, з тієї його частини, де за опосередкованими ознаками 
знаходилася піч (мал. 1: в). Недостовірні знахідки, про які відомо лише походження 
з житла/житлового комплексу (або ж археологічно зафіксовано відсутність зв’язку 
піч – мініатюрна посудина), до нумерованого переліку не включено (дані про них 
узагальнено в таблиці 1). 

Ураховуючи слабку дослідженість культів сіверян у побуті, варто детальніше 
зупинитися на прийнятній інтерпретації описаних фактів. Про важливість місця 
опалювального пристрою у світогляді, у тому числі слов’ян, неодноразово зазначено 
в науковій літературі, адже вогонь здавна ототожнювався з чимось надприродним. 
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Таблиця 1
Місця виявлення мініатюрного посуду в житлах

Каталог, №  
(мал. 1)

Житло,  
№

Хронологія, 
століття  
(мал. 3)

Піч Житло,  
не з’ясовано Житло

Конструкція Деструкція

Водяне
— В Х — — — +

Волинцеве
1 3 VIII + — — —
2 9 VIII + — — —
3 12 VIII — + — —
4 1/1980 VIII — + — —
— 8 VIII — — + —

Лтава (мал. 2)
5 6/2007 початок ХІ + — — —
6 1/2014 середина Х + — — —
7 6/2007 початок ХІ — + — —
8 2/2014 початок ХІ — + — —
— 13/1998 Х—ХІ — — — +
— 2/2007 Х—ХІ — — — +

Опішне
9 7/1957 ІХ — + — —

10 8/1957 ІХ — + — —
11 14/1957 ІХ — + — —
— 9/1957 ІХ — — + —
— 13/1957 ІХ — — + —
— 10/1975 ІХ — — + —

Харівка
12 — VIII? + — — —

Ходосівка
13 9 VIII ? ? + —

Шестовиця
14 1 VIII + — — —

Титчиха
— 18 VIII—ХІ — — + —

Животинне
15 3 VIII—ХІ — + — —
16 29 VIII—ХІ — + — —

—

10, 15, 
19, 21, 
28, 33, 

58, 64, ?

VIII—ХІ — — + (8?) —

— 63 VIII—ХІ — — — +
Саркел (Біла Вежа)

17 — Х—ХІ — + — —
Разом 6 10 14 4
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Мал. 4
Діаграма зустрічальності 
мініатюрного посуду  
в печах на пам’ятці  
(суцільні колонки – достовірні 
й менш достовірні випадки; 
штрих – з урахуванням 
знахідок з нез’ясованими 
обставинами)

і ритуальній сферах життя свідчить і те, що в конструкції печі простежується 
вертикальна будова світу, на зразок світового дерева: дим від печі пов’язують із 
верхнім, небесним світом; масив печі – із серединним світом, упорядкованим 
світом людей; підпічний простір – із потойбічним світом [1]. Домашнє вогнище 
ототожнювалося з центром ізоморфного космосу житла, біля якого проводили 
домашні обряди [24, с. 428].

З піччю пов’язані численні обряди, що стосуються аграрних культів і культу 
предків. Зауважу, що лише спорудження печі з-поміж усіх робіт, пов’язаних 
з облаштуванням інтер’єру житла, носило виражений ритуальний характер 
[4, с. 161]. За етнографічними даними, з нею пов’язані численні вірування й обряди. 
Домашньому вогнищу поклонялися як найближчому в домашньому житті головному 
втіленню божеств стихії вогню [33, с. 500]. Звідси випливає і зв’язок домашнього 

Мал. 3
Хронологія побутування традиції

Тому видається цілком закономірним, що й 
місце його влаштування (у нашому випадку 
– піч) мало певний культовий сакральний 
характер. Відомо, що піч займає провідне 
місце в господарській і ритуально-міфологічній 
сферах життя слов’ян. Будь-які контакти з нею 
носили ознаки ритуальних чи навіть магічних 
дій. Символічне значення печі наповнювалося 
різним змістом, що залежав від обрядового 
контексту. З піччю пов’язані основні 
характеристики організації внутрішнього 
житлового простору, вона асоціювалася 
з упорядкованим місцем проживання 
людей, оскільки є джерелом тепла й місцем 
приготування їжі.

Про значну роль печі в господарській 
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вогнища з богом-покровителем помешкання. Зокрема, вогонь із печі асоціювався  
з образом домовика [3, с. 37] і пов’язувався з культом предків [4, с. 108].

У наведених прикладах (умонтування горщиків у конструкцію печі) важливо 
звернути увагу на зв’язок домашнього вогнища з богом-покровителем житла. 
Зокрема, вогонь із печі асоціюється з образом домового [3, с. 67] й пов’язується 
з культом предків [4, с. 108].

За археологічними даними відомі спроби інтерпретацій щодо ритуальності 
печей. До таких можна зарахувати зауваження дослідників Кодина, що більшу 
частину печей пізнього періоду існування пам’ятки (відповідно – за часів райковецької 
культури) було спеціально зруйновано [26, с. 34].

Цікаве дослідження печі з поселення празької культури Розтоки (Чехія), де 
в житлі 1206 (розкопки 2006 року) нижче рівня долівки було досліджено мініатюрну 
піч. На відміну від звичайних печей на поселенні, мініатюрна версія була єдиною 
піччю, поверненою челюстями на захід: у напрямку, що в слов’янській космології 
символізує підземний світ, світ мертвих і предків. Аналіз конструкції й контексту 
не вказує на дослідження печі як дитячої іграшки чи за прямим призначенням. 
Дослідники дійшли висновку, що цей пристрій використовували для зв’язку 
з предками, завдяки відповідним обрядам, з метою отримати певний захист для 
себе, сім’ї, яка мешкала в житлі, можливо – для общини [40, p. 424].

За даними з Полтави (житло 1/2013, пізньороменський етап), можна 
стверджувати, що піч використано як певний вівтар, на який принесено ритуальну 
«жертву» – до глини під час зведення печі щедро додано зернівки жита [23].

У ритуально-міфологічному змісті піч виступає сакральним центром 
житла, домашнім жертовником, а приміщення для слов’янина ототожнювалося 
з храмом, в якому знаходилося божество, для якого здійснювалися щоденні 
жертвоприношення. Свідченням цього є рештки таких жертвоприношень поблизу 
печі, зафіксовані етнографами. Наприклад, чехи обов’язково кидали у вогнище 
частину від приготованої страви, подібні жертвоприношення відомі, зокрема, 
у південних і західних слов’ян [3, с. 67-70]. У багатьох обрядах фігурують і горщики. 

Підсумуємо дані, отримані в результаті аналізу розглянутих матеріалів.
Інформація про місця розташування посудин у тілі печі доступна за шістьма 

чітко зафіксованими випадками. Згідно з нею, умонтування відбувалося в стіну 
печі. Однак, незалежно від того, де саме були вмуровані мініатюрні посудини, 
вважаю, що кількість таких випадків могла б бути значно більшою за умови чіткішої 
фіксації археологічних матеріалів, а також за умови кращої збереженості печей.  
За матеріалами виготовлення печі маємо повний збіг поширення випадків знахідок 
умонтування в тіло печі або в деструкції топкової камери з ареалом тотального 
застосування глинобитних конструкцій. Відповідно, і територія поширення цих 
випадків збігається з вказаним ареалом, що здебільшого знаходиться в межах 
ареалу волинцевсько-роменських пам’яток. Однак зауважимо, що вирішення 
питання, чи була ця традиція поширена на пам’ятках райковецької культури, – справа 
майбутніх студій.

Зафіксовано два беззаперечних випадки знаходження решток супутньої 
їжі всередині горщиків: обидва випадки пов’язані з достовірними знахідками. 
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Зважаючи на складність фіксації таких залишків під час археологічних досліджень, 
вважаємо, що в усіх точно зафіксованих випадках вмонтовані мініатюрні горщики 
містили якусь ритуальну їжу. Залишається відкритим питання, якими критеріями 
послуговувалися давні мешканці під час вибору продуктів харчування.

За хронологією, наведені приклади знахідок мініатюрного посуду 
в конструкціях або деструкціях печей вказують на існування такої практики 
в середовищі слов’янського населення Дніпровського Лівобережжя від межі VII–VIII 
століть і до першої половини ХІ століття включно.

Поширеність таких випадків за кількістю пам’яток поки що незначна; існують 
випадки достовірно зафіксованої відсутності на добре досліджених поселенських 
пам’ятках таких прикладів. Однак на розкопаних широкими площами пам’ятках, де 
таке вмуровування горщиків у піч зафіксоване, ці випадки представлені більш ніж 
одним. Так, за трьома такими пам’ятками, цю особливість мало щонайменше одне 
житло з семи-десяти.

Враховуючи важливу роль печі в релігійно-міфологічній сфері життя слов’ян, 
горщик, знайдений вмурованим у масив печі, варто пов’язувати з певними 
культовими/обрядовими діями, де піч виступає як жертовник, горщик, а їжа  
в ньому – як своєрідне жертвоприношення, підношення дарів домашньому 
божеству. Головною метою таких дій було отримання захисту в домашнього 
божества.
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THE FURNACE AS THE CENTER OF THE MICROCOSM  
OF THE EVERYDAY LIFE OF THE CHRONICLE SIVERIANS

An overview of the findings of miniature clay vessels in the area of   chronicles associated with the 
furnace is given in the article. The analysis of the conditions of finding these items revealed the exis-
tence of a certain tradition in the environment of the Eastern Slavic tribal union. This phenomenon is 
associated with home and household cults, where the stove was thought to be a «home altar» with 
corresponding «sacrifices»
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Key words: Ukrainian ceramology, archeological ceramology, Siverians, dwelling, stove, pottery craft,  
miniature erthenware, cult, Dnipro Left Bank Region
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В експозиції та фондах Львівського музею історії релігії знаходяться глиняні вироби епохи 
раннього заліза, знайдені під час археологічних досліджень на території західного регіону 
України. Розглянуто деякі питання розвитку гончарного виробництва впродовж І тисячоліття 
до н. е. Гончарна справа й мистецтво кераміки відображають економічне становище  
й життєвий рівень населення минулих епох

[Одержано 21 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, археологічна керамологія, гончарство, кераміка, 
мистецтво, Львівський музей історії релігії

Ц
я стаття є продовженням вивчення глиняних виробів археологічної 
колекції в експозиції та фондах Львівського музею історії релігії (ЛМІР). 
Археологічні культури, які існували на території західного регіону 

України в добу раннього заліза, – висоцька, скіфська й латенська [2, c. 48-49]. Глиняні 
вироби цього часу в збірці музею представлені кухонним, столовим і ритуальним 
посудом. Археологічна збірка музею доповнює інформацію про розвиток гончарного 
виробництва в епоху раннього заліза в західному регіоні України.

На початку І тис. до н. е., здебільшого на лівоберіжжі Дністра й на території 
української частини головного європейського вододілу, існувала висоцька культура 
(ХІІ–VІІІ століття до н. е.). Упродовж 1895–1896 років Михайло Грушевський та Ісидор 
Шараневич провели розкопки могильника цієї культури поблизу с. Чехи (Лугове) 
Бродівського району Львівської області. 1973 року деякі знахідки потрапили до 
Львівського музею історії релігії [8, s. 1-30]. Серед них:

1. Посудина темно-коричневого кольору із зображенням символів води, 
рослин, насіння. Має циліндричну форму. Дно звужене, пласке. Із зовнішнього боку 
– витиснуто малюнок: дерево з гіллям, направленим донизу; групами по чотири 
розміщено поперечні лінії, а внизу групами, у вигляді трикутника, дірочки – символи 
зерна. Глина, ліплення, ритування, проколювання, 9,0х10,0 см. Ар-186.

2. Брязкальце чорного кольору. Має ціліндричну форму. У верхній частині 
має багато наскрізних отворів, через які засипали маленькі глиняні кульки для 
торохтіння. Дно пласке. Глина, ліплення, проколювання, 5,0х4,0 см. Ар-188 (мал. 1).

Упродовж 1903–1904 років Карел Гадачек дослідив поселення висоцької 
культури поблизу с. Ясенів Львівської області [6]. Знахідки потрапили до Музею 
Дідушицьких, де знаходилися до 1940 року. Потім їх було передано до Львівського 
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історичного музею, а 1973 року деякі з них надійшли до Львівського музею історії 
релігії. Серед них:

1. Посудина із солярними знаками й зображеннями рослин. Має округлу 
форму. Вінця звужені. Із зовнішнього боку посередині відтиснуто малюнки із 
зображеннями дисків із хрестом – солярні знаки й рослини з гіллям донизу. Зверху 
й знизу малюнка розміщено дві лінії. Глина, ліплення, проколювання, випалювання, 
5,0х8,0 см. Ар-193. 

2. Посудини чорного кольору із зображенням символів води й дощу (2 шт.). 
Мають тюльпаноподібну форму. Вінця більшої посудини розширені, меншої – 
звужені. Із зовнішнього боку зображено хвилеподібні лінії, а внизу під ними – групи 
коротких поперечних ліній. Глина, ліплення, ритування, випалювання, 7,0х10,0; 
6,0х7,0 см. Ар-194/1-2 (мал. 2).

3. Посудина коричневого кольору із зображенням коней. Має тюльпано-
подібну форму, добре розхилені й ледве ввігнуті вінця, на яких вісім маленьких 
наскрізних отворів. Дно звужене, пласке. Із зовнішнього боку, де йде розширення, 
зображено вісім стилізованих фігур коней. Глина, ліплення, ритування, випалювання, 
6,5х9,0 см. Ар-189.

4. Посудини ритуальні мініатюрні (13 шт.). Чотири з них мають форму миски. 
У трьох – один отвір, в одній – три. П’ять посудин мають грушоподібну форму. У двох 
з них – дно пласке, у трьох – заокруглене. Чотири посудини округлі. Дві з них мають 
округле вухо з отвором. Глина, ліплення, проколювання, випалювання, 6,0х2,0; 
5,0х4,0; 3,0х2,0; 3,5х2,5; 4,5х4,0; 3,0х3,0; 4,0х3,0; 3,5х3,0; 3,0х2,5; 5,0х2,0; 3,5х2,0; 
3,0х2,0; 3,0х2,0 см. Ар-146/1-13.

Мал. 1
Брязкальце.  
Глина, ліплення, проколювання, 5,0х4,0 см.  
Чехи (Лугове), Бродівський район, Львівська область.  
Висоцька культура. Початок І тис. до н. е.  
Дослідження Михайла Грушевського та Ісидора Шараневича 
1895–1896 років. Львівський музей історії релігії, Ар-188

Мал. 2
Посудина із зображенням символів води й дощу.  

Глина, ліплення, ритування, 6,0х7,0 см.  
Ясенів, Золочівський район, Львівська область.  

Висоцька культура. ХІ–VІІІ століття до н. е.  
Дослідження Карела Гадачека 1904 року.  

Львівський музей історії релігії, Ар-194/2.
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Вадим Артюх
ГЛИНЯНІ ВИРОБИ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА В АРХЕОЛОГІЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ...

1931 року Ярослав Пастернак провів стаціонарні дослідження на пам’ятці 
висоцької культури поблизу с. Новосілка-Костюкова Тернопільської області. 1972 
року одна з глиняних знахідок із фондів Львівського історичного музею потрапила 
до Львівського музею історії релігії, а саме:

1. Миска з тисненим зображенням хреста. Зовнішня поверхня коричневого 
кольору, внутрішня – чорного. Дно пласке. На внутрішній поверхні на денцеві 
витиснуто зображення у вигляді хреста, на верхній частині – зиґзаґоподібний 
орнамент, утворений півколами, які з’єднуються між собою. Глина, ліплення, 
тиснення, випалювання, 8,0х24,0 см. Ар-206.

1995 року Микола Бандрівський розкопав поблизу с. Петриків, під Тернополем, 
парне поховання чоловіка й жінки. Крім кістяків і прикрас, там було знайдено також 
глиняний посуд [3, c. 32-37]. Нині знахідки знаходяться в експозиції Львівського 
музею історії релігії. Розглянемо посуд більш детально:

1. Миска з частково втраченими вінцями в нижній частині має конічну форму. 
Вінця злегка розхилені назовні й заокруглені. Зовнішня поверхня – рівномірно 
брунатного кольору, внутрішня – темно-брунатного із сірим відтінком. Виготовлена 
з глини з домішками дрібного піску й шамоту. І ззовні, і зсередини миска старанно 
загладжена й якісно випалена. Глина, ліплення, лискування, 24,0х8,0 см; товщина 
стінок – 0,8 см, діаметр денця – 9,8 см.

2. Кухоль із різко вигнутими боками, заокругленим донизу тулубом, стійким 
денцем. Вінця розхилені назовні. Має широке петлеподібне вухо. Зовнішня 
поверхня – брунатного сірого кольору, внутрішня – темно-брунатного, з обох боків 
загладжена. У глині є домішки шамоту й піску. Глина, ліплення, лискування, 11,3х7,0 
см. 

3. Кухоль із приземкуватим тулубом. Краї вінець розхилені назовні. 
Вухо втрачене, можливо, воно було широке, петлеподібне. Ребро по корпусу 
орнаментоване групою коротких скісних (рідше вертикальних) насічок, які  
в трьох місцях розмежовані парами таких же скісних наліплень. Ззовні й зсередини 
поверхня темно-брунатного кольору. У глині є домішки шамоту й піску. Глина, 
ліплення, ритування, 10,0х5,3 см.

4. Кухоль із різко вигнутими посередині боками й приземкуватим тулубом. 
Вухо широке, петлеподібне. Боки на ребрі розмежовані в трьох місцях симетрично 
наліпленими конічними ґудзиками. Зовнішня поверхня темно-брунатного, 
внутрішня – темно-сірого кольору. У глині є домішки дрібного шамоту. Випалювання 
посереднє. Глина, ліплення, 8,0х4,5 см.

5. Кухоль мініатюрний. Має дещо розхилені назовні краї вінець і ледь 
виділене денце. Вухо зламано, однак, можливо, воно було петлеподібним. Поверхня 
кухля ззовні й зсередини брунатного кольору. Випалювання посереднє. Глина, 
ліплення, 6,0х4,0 см.

На території верхньої й середньої частин Дністра впродовж І тис. до н. е., 
згідно з Геродотом, проходив кордон між Скіфією і Неврідою. На цих землях 
мешкали племена неврів. 2007 року Микола Бандрівський дослідив поховання, 
ймовірно, знатного невра (VII–VI ст. до н. е.) поблизу с. Швайківці Чортківського 
району Тернопільської області. Матеріали, у тому числі й глиняні, було передано  
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2. Миска чорна, лискована, з двох половинок. Сформована на стійкому, слабо 
виділеному денці, вінця півкруглі, слабо нахилені досередини. Випалювання якісне, 
у формувальній масі є домішки шамоту. Глина, ліплення, лискування, 22,0х7,0 см. 
Ар-1618.

3. Миска мала. Денце слабо виділене, вінця півкруглі, слабо нахилені 
досередини. Випалювання недостатнє, у формувальній масі є домішки шамоту  
й піску. Глина, ліплення, лискування, 20,0х11,0 см. Ар-1619.

4. Миска, погано випалена. Сформована на тонкому, нечітко виділеному 
денці, із різко загнутими досередини короткими вінцями. У формувальній масі є 
домішки шамоту. Глина, ліплення, лискування, 23,0х9,0 см. Ар-1620.

5. Миска чорного кольору, лискована. Сформована на малому, чітко 
виділеному денці. Має дуже розхилені назовні вінця. Глина, ліплення, лискування, 
26,0х11,0 см. Ар-1621. 

6. Кухоль тонкостінний, ліплений. Денце погано виділене, вінця високі, прямі. 
Має легке розширення в середній частині. Поверхня загладжена. Випалювання 
якісне. У формувальній масі є домішки дрібного шамоту й піску. Глина, ліплення, 
лискування, 13,0х13,0 см. Ар-1622.

7. Миска велика, чорного кольору, лискована. Сформована на малому 
нестійкому денці. Має півкруглі, дещо нахилені досередини вінця із заокругленим 
краєм. У формувальній масі є домішки дрібного шамоту. Глина, ліплення, лискування, 
37,0х14,0 см. Ар-1624. 

8. Кухоль із вухом. Має банкоподібну форму, звужені вгорі, вертикально 
сформовані, прямі вінця й мале петлеподібне вухо, угорі прикріплене до краю 
вінець. Ззовні на рівні вуха довкола вінець міститься наліплений пружок, карбований 
відтиском пальця. Глина, ліплення, вдавлювання, 15,0х15,0 см. Ар-1625. 

Мал. 3
Горщик банкоподібної форми.  
Глина, ліплення, лискування, гончарний круг, 
37,0х32,0 см.  
Швайківці, Чортківський район,  
Тернопільська область. Ранньоскіфський 
час. VII–VI століття до н. е.  
Дослідження Миколи Бандрівського 2007 року.  
Львівський музей історії релігії, Ар-1626

до Львівського музею історії релігії. Серед 
них:

1. Горщик банкоподібної форми. Має 
злегка опуклу форму тулуба, ледь розхилені 
досередини вінця й середніх розмірів 
стійке денце. Із зовнішнього боку вінець 
під краєм є наліплення. У формувальній 
масі є домішки шамоту. Глина, ліплення, 
лискування, 37,0х32,0 см.Ар-1626 (мал. 3).
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Мал. 5
Уламок верхньої частини ліпленої миски.  

Глина, ангоб, ліплення, лискування, 18,0х12,0х1,0 см.  
Бернів, Кельменецький район, Чернівецька область. 

Урочище Кернички. Латенський час.  
ІІІ–І століття до н. е. Дослідження автора 2003 року.  

Львівський музей історії релігії, Ар-1541

Вадим Артюх
ГЛИНЯНІ ВИРОБИ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА В АРХЕОЛОГІЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ...

9. Корчага. Має маленька денце й високі, звужені догори плечі з розхиленими 
вінцями. На плечах симетрично розташовані чотири наліплення у вигляді ґудзиків. 
Глина, ліплення, лискування, 55,0х38,0 см. Ар-1617 (мал. 4).

2003 року до фондів Львівського музею історії релігії автором цієї статті були 
передані фрагменти посуду латенського часу (ІІІ–І століття до н. е.), знайдені під час 
розвідок у Кельменецькому районі Чернівецької області. А саме:

1. Уламок вінець ліпленого горщика. Село Мошанець, урочище Джийя. 
Виготовлений із глини з домішками товченого графіту. Нижче краю має потовщення 
у вигляді валика, 7,0х3,5х1,5 см. Ар-1531. 

2. Уламок верхньої частини ліпленої миски. Село Бернів, урочище Кернички. 
Лискована. Має ангоб, нанесений на лисковану поверхню, 18,0х12,0х 1,0 см. Ар-1541 
(мал. 5).

3. Уламки стінок ліплених товстостінних горщиків (3 шт.). Село Бернів, урочище 
Кернички. У формувальній масі є відбитки зерен. 7,5х4,5х1,5; 5,0х4,5х1,0; 7,0х3,2х1,2 
см. Ар-1536/1-3.

На початку І тисячоліття до н. е. в історії давнього населення території сучасної 
України почався новий історичний етап – епоха раннього заліза. Висоцька культура 
існувала на межі двох періодів: бронзи й раннього заліза. На пам’ятках цієї культури 
цікавість викликає кераміка, зокрема горщики. Найбільш поширені – банкоподібні, 
біконічні, опуклобокі, тюльпаноподібні посудини. Крім того, зустрічаються миски, 

Мал. 4
Корчага.  
Глина, ліплення, лискування, 55,0х38,0 см.  
Швайківці, Чортківський район, Тернопільська 
область.  
Ранньоскіфський час, VII–VI століття до н. е.  
Дослідження Миколи Бандрівського 2007 року. 
Львівський музей історії релігії, Ар-1617
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черпаки, глечики, кухлі, мініатюрні посудини, у формувальній масі яких є домішки 
шамоту й піску [5, c. 27].

Варто наголосити, що у висоцькій культурі, крім графічного й тисненого 
орнаменту, з’явився новий тип орнаментації – наліплений. Це рубчик уздовж вінець 
чи тулуба, розділений пальцями чи штампом. Посуд досить часто оздоблювали 
таким наліпленим орнаментом у вигляді ґудзикоподібного виступу симетрично по 
боках посудини. На деяких виступах проглядаються відбитки пальців [5, c. 27]. У цей 
період набули поширення технології лискування й димлення посуду. Невипалений 
посуд загладжували за допомогою кістяного лощила. 

У цей час на посуді замість вух із діркою з’явилися великі ручки, здебільшого 
петлеподібної форми. Особливо це спостерігається на столовому посуді (кухлі, 
черпаки). Такі предмети, виявлено в парному похованні поблизу с. Петриків 
Тернопільської області, є в музейній колекції Львівського музею історії релігії.  
На перший погляд, здається, що вони недбало зроблені, відмічають дослідники. 
Посуд із поселень виглядає значно охайніше, тому, можливо, для поховань 
виготовляли спеціальні речі [3, c. 102]. 

У висоцькій культурі варто відзначити й мініатюрні посудини ритуального 
призначення, що зберігаються в музейній колекції. Графічні малюнки на них 
відображають релігійні уявлення давнього населення (зображення коней, символи 
води, дощу, дерев, насіння) [1, c. 89-91].

За археологічними матеріалами відомо, що тип господарства в цей час був 
землеробський. Форми посуду, технологія їх виготовлення перейшли в наступний 
період. Виготовлення грубого ліпленого посуду, тиснений, графічний орнамент, 
лискування й димлення існували майже в усіх археологічних культурах Європи, крім 
південної частини Балкан та Італії, де існувала антична цивілізація і гончарна справа 
досягла найвищого рівня. У ранньоскіфський час простежуються гончарські традиції 
попередніх культур. Ширше застосовується орнамент у вигляді наліпленого валика 
й ґудзикоподібних виступів [7, c. 251]. 

Деякі нові тенденції в гончарному виробництві спостерігалися в латенський 
період, починаючи з ІІІ століття до н. е. Це пов’язано з експансією кельтських племен 
із Західної Європи. У низці регіонів України кельти заснували племенні об’єднання, 
одне з яких, згідно з археологічною картою, знаходилося у верхній частині Дністра  
[6, c. 41]. Цей період поки що мало вивчений, виявлено незначну кількість пам’яток. 
Серед них – кельтське житло поблизу с. Бовшів Івано-Франківської області, в якому 
знайдено глиняні вироби [4, c. 119].

За технікою виконання посуд можна поділити на дві основні групи: посуд, 
виготовлений способом ліплення, і посуд, виготовлений за допомогою гончарного 
круга. Ліплений посуд продовжує традиції місцевих племен. Посуд, виготовлений 
на гончарному крузі, вніс нові особливості в гончарну справу й набув неабиякої 
популярності. Кельтське гончарство мало свої особливості. Одна з них – підмішування 
у формувальну масу товченого графіту, інша – нанесення ангобу на поверхню посуду 
[4]. У музейній колекції є такі зразки, знайдені автором під час розвідок з тогочасних 
поселень поблизу сіл Мошанець і Бернів Кельменецького району Чернівецької 
області. 
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Ближче до перших століть нашої ери посуд став більш різноманітним. Крім 
ліплених горщиків, кухлів, мисок, з’явилися більш досконалі форми: амфори, глеки, 
вази, ситули, кубки, кратери. У виробництві ширше застосовувався гончарний круг, 
традиції лискування й димлення поверхні посуду знайшли своє продовження. Для 
формувальної маси використовували сіру, відмулену глину. 

Таким чином, гончарна справа відображає економічне становище й життєвий 
рівень населення минулих часів. У кочових скотарських племен у побуті був грубий 
ліплений посуд, а в осілого населення із землеробським господарством він був 
більш якісний у технологічному відношенні. 

На території Карпато-Дністровського регіону, звідки походять глиняні вироби 
з музейної колекції, упродовж І тисячоліття до н. е. проживало осіле населення 
землеробів. Про це свідчать зображення солярних знаків, символів насіння, води, 
відбитки зерен на посуді. Однак мальована орнаментація посуду не відродилася. 
Основні типи орнаменту: ритований, тиснений, наліплений.
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EARLY IRON AGE EARTHENWARE IN THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION  
OF THE LVIV MUSEUM OF THE HISTORY OF RELIGION

The exhibits and collections of the Lviv Museum of the History of Religion contain clay products of the 
Early Iron Age, found during archaeological research in the western region of Ukraine. Some questions 
of development of pottery production during the 1st millennium BC have been considered. Pottery craft 
and ceramic art reflect the economic situation and standards of living of the past epochs
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Розглянуто місце глиняних виробів у світоглядних уявленнях населення доби Київської Руси  
за писемними джерелами й працями дослідників

[Одержано 17 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, глиняні вироби, обрядовість, писемні джерела, божества, 
світоглядні уявлення

В основі духовності будь-якого народу лежать світоглядні уявлення, 
які проявляються через систему вірувань та обрядів. Вірування мали 
значний вплив на повсякденне життя людини. Вони регулювали 

й контролювали всі сфери життя. Заміна язичницької релігії християнством  
у добу Руси не змогла повністю викоренити язичницькі вірування зі світоглядної 
системи давньоруської людини. Законсервувавшись у народній культурі, пережитки 
язичництва проіснували достатньо довго й стали невід’ємною частиною культури 
українського народу [32].

За характером ці вірування були натуралістичного спрямування, тісно пов’язані 
з навколишнім світом. Давня людина прагнула бути в єдності з природою, оскільки 
усвідомлювала свою залежність від неї. Тому в первісних релігіях відображено 
шанобливе ставлення людини до навколишнього середовища. Давні уявлення, 
релігійні культи та язичницька міфологія зумовили формування календарно-
обрядової творчості, що ґрунтувалася на особливостях природної циклічності, була 
пов’язана з різними етапами сільськогосподарської праці й передбачала намагання 
задобрити сили природи. Кожний цикл мав центральне свято, обрядові дійства, 
поминальне, хліборобське й родинне значення [1, с. 5; 22]. Неодмінною складовою 
в цих обрядах були глиняні вироби. Але, на жаль, маємо лише епізодичні згадки  
з літописних джерел про їх використання у звичаях та обрядах населення доби Руси 
[14-17; 27; 31]. 

Про застосування посуду в язичницьких віруваннях і звичаях згадував у праці 
«Язычество и Древняя Русь» (1914) відомий етнограф Євген Анічков. Він звернув 
увагу на літописне повідомлення «Слова некоего Христолюбца» (ХІІ століття), 
в якому вірування давніх мешканців охарактеризовано так: «И въроують въ 
Пероуна, и въ Хьрса, и въ… Макошь, ивъ вилы, их же числомь тридесяте 
сестрениць, глаголють оканънии невъгласи, и имять богинями, и тако кладоуть 
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имъ требы и короваи имь молять – коуры ръжють, и огневи молять же ся, зовуще 
его сварожичъмъ… едва же боудеть оу кого пирь, тога кладут в ведра и в чаше 
и пють, веселящеяся о идолеах своих» [2, с. 374]. Таким чином, писемне джерело 
стверджує, що в час Київської Руси в магічних обрядах використовували й посуд, 
наприклад чашу. 

Важливим джерелом про існування окремих обрядів у добу Руси є писемні 
пам’ятки, що відтворюють картину тогочасного життя давньоруського населення, 
містять інформацію про богів, яким приносили жертву. Приміром, «Повесть 
временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г.» згадує про участь 
давньоруських купців у жертвопринесенні Перуну на початку Х століття. Вони, перш 
ніж розпочати торгівлю, у відведеному місці ставили ідолів і приносили їм жертву у 
вигляді хліба, м’яса, молока, міцних напоїв у жертовному посуді, щоб забезпечити 
собі вдалий «торг» [8, с. 142-143, 262-263; 15, с. 324-325]. 

Новгородський ІІІ літопис засвідчує зустріч на річці Волхов, дорогою на торг, 
новгородського гончаря – колишнього язичника – зі скинутим ідолом Перуном  
і розмову з ним, як із живою істотою, яка може їсти й пити: «Иде пидьблянинь рано 
на ръку, хотя горнеци везти въ городъ, оли Перунъ приплы къ берви, и отрину 
и шестомъ»: «Ты, – рече, – Перунище, досыти еси елъ и пиль, а нинъча поплови 
прочъ» [16, с. 207; 17, с. 121]. 

За твердженням дослідників, для «задобрення» Богів ставили м’ясо, борошно, 
хліб у «мисках», а рідкі страви – у «глеках» [7, с. 104, 139, 164, 177-178; 8, с. 54]. 
Український дослідник Іосип Хойновський зазначав: «Самыми интересными 
сосудами я считаю глиняные мисочки на стоянцах, на которых, вероятно, 
приносились и ставились перед идолами приношения. Близость храма Перуна от 
места, где найдены эти стоянцы, вынуждает меня сделать это предположение. 
Другого практического житейского употребления эти сосуды не могли иметь, 
по крайней мере, я не нашел, и предоставляю другим археологам найти. <…> 
Одну такую мисочку я видел закопченную, на ней должно быть курили фимиам 
из пахучего зелия или янтаря,.. перед идолом, на эти мисочки ложились мед, 
жертовные хлебы, плоды, борошно или мясо, а может быть, по летописным 
преданиям, отрезанный клок волос из головы или бороды жертвователя,  
и небогатые киевляне ставили эти жертвы перед идолом Перуна» [35, с. 104; 
36, с. 57]. Проте в публікаціях сучасних археологів такі «мисочки на стоянцях» 
згадано як «олійні світильники», які використовували для освітлення жител. Для 
них характерна висока порожниста ніжка, до якої кріпилося одне або два «блюдця» 
[26, с. 81-82]. 

Важливого значення в магічних обрядах тогочасного населення набуло 
використання оздоблених глиняних виробів. Дослідники вважають, що орнаментація 
кераміки – важливе джерело не тільки для хронологічних, етнокультурних та 
історичних визначень, але й для пізнання світоглядних уявлень давнього населення. 

Борис Рибаков у монографіях «Язычество Древней Руси» та «Язычество 
древних славян» зазначив, що орнамент на глиняному посуді у вигляді ритованих 
хвилеподібних, прямих ліній, нігтьових вдавлень міг означати річний цикл,  
а сам посуд використовувався в календарній обрядовості. На його думку,  
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під час проведення обрядів, присвячених землеробським божествам, обов’язковим 
атрибутом «священнодійства» були: декорована «чара», «миска», «глек» або 
«горщик», оздоблений орнаментом. Дослідник вважав, що в магічних діях, 
спрямованих на забезпечення родючості землі, під час поклоніння богині 
Макоші частіше застосовували «чару» – глибоку глиняну посудину, оздоблену 
хвилеподібними чи прямими лініями, які, відповідно, означали воду й землю, та 
нігтьовими заглибленнями, що могли символізувати дощ або зерна [21, с. 164-
194, 203; 22, с. 318-330]. Дуже складно достовірно розшифрувати зміст елементів 
орнаменту на давніх глиняних посудинах, тож його нанесення на виробах різних 
археологічних культур археологи тлумачать по-різному. Найбільшого поширення 
набули висновки Бориса Рибакова [21, с. 164-194]. З ними погодилися й інші вчені, 
які вважають, що декор на глиняному посуді у вигляді хвилеподібних, прямих ліній 
і нігтьових вдавлень дійсно передає ідеї, пов’язані з господарським добробутом 
людини, і символізує воду, землю, зерна; орнамент у вигляді хвилі й зиґзаґу 
можна пов’язувати з блискавкою, вогнем, водою – силами, що сприяють родючості 
[4, с. 108]. Крім того, Борис Рибаков вважав, що декор у вигляді 12 ритованих 
ліній або заглиблень на посудині міг означати повний цикл року, 9 – відповідну 
кількість місяців, 3 – один із сезонів тощо. Посудини з таким орнаментом могли 
використовувати під час ворожіння на врожай чи на долю [22, с. 170-177, 192-203]. 
Водночас, серед висновків Бориса Рибакова немає пояснення, яка роль відводилася 
глиняним виробам, на яких кількість орнаментальних мотивів перевищувала цифру 
дванадцять [21, с. 164-194; 22, с. 192-203]. 

Гіпотези про застосування глиняного посуду в обрядах, пов’язаних із початком 
польових робіт, містять праці Бориса Рибакова [21; 22] та колективна монографія 
«Походження слов’ян» (1991) [3, с. 124, 125]. Так, на свято Масниці (24-25 березня) 
[21, с. 667-668], яке активно відзначалося не лише в період язичництва, а й після 
запровадження християнства, на глиняних сковородах могли випікати обрядові 
млинці. Про це свідчать знахідки фрагментів посудин Х століття, на денцях яких 
зафіксовано вдавлення у вигляді хреста. На думку дослідників, слід від нього, 
ймовірно, залишався на млинці під час його випікання. Таким чином їжа набувала 
магічної сили [2, с. 224, 125]. Зі святами зустрічі весни науковці також пов’язують 
виготовлення глиняних писанок, які символізували весняне відродження природи; 
за релігійними уявленнями, були пов’язані з культом родючості [3, с. 110, 111]. 
Микола Сумцов вважав, що ще задовго до християнства яйце стало символом сонця, 
джерелом життя і всесвіту [33, с. 5].

У працях Ярослава Боровського та Олександра Моці є згадки про пустотілі 
писанки, усередині яких знаходилася глиняна кулька, яка під час струшування 
видавала звук. Під час розкопок їх знаходять у дитячих похованнях [4, с. 111; 10, 
с. 34, 35, 47; 11, с. 100]. За етнографічними матеріалами такі вироби називають 
«брязкальця-хихички», оскільки звуки, які вони видають, нібито відлякували злі 
сили від дитини [19, с. 265]. 

Про обряд з використанням посуду, пов’язаний з культом землеробських 
божеств – Роду й Рожаниць, який на початку Х століття символізував завершення 
аграрного циклу й супроводжував збирання врожаю, повідомили в публікації 
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«Восточные источники о восточных славянах и Руси» (1965) Олександр 
Новосельцев та у вищезгаданих працях Борис Рибаков [13, с. 395; 21, с. 661; 22, 
с. 438-470]. Посилаючись на літописні повідомлення, дослідники згадували, що 
під час збирання врожаю відбувалися масові гуляння, які супроводжувалися 
танцями «над бочками и корчагами» із «чарами», наповненими хмільними 
напоями [13, с. 395; 21, с. 661; 22, с. 438-470]. Організацію такого дійства описано 
в «Изборнике до 1300 г.», який процитовано в «Словаре древнерусского языка» 
Ізмаїла Срезневського: «Вы же, оставльшии мя… и готовающии трапезу родоу  
и рожаницамъ, наполпълняюще бъсом черпала». Очевидно, у цьому джерелі 
йшлося про «кругову чару» з ритуальним напоєм, яку передавали по колу, а потім 
«волхв» або «чарівник» над нею промовляв заклинання [31, с. 1567]. 

За доби Руси обрядовою їжею, як на весіллях, так і під час поховання 
померлого, завжди вважалася зварена в горщикоподібній посудині каша («коливо») 
з пшениці, вівса, проса, гречки тощо [15; 21, с. 176-177]. Микола Сумцов у книзі 
«Символика славянских обрядов» (перевидання 1996 року) згадував одруження 
князя Олександра (1239), коли після церемонії вінчання присутніх пригощали 
звареною в глиняній посудині кашею [34, с. 186]. Дослідники вважали, що кашу 
під час проведення обрядів могли варити лише в горщикоподібній посудині [21, 
с. 176-177]. За твердженнями Бориса Рибакова, ритуальна страва, – «каши горшок» 
– приготовлена в горщику, в уявленнях давнього населення виступала магічним 
засобом забезпечення благополуччя в родині [21, с. 75, 176-177].

Посуд був невід’ємним атрибутом під час весільних церемоній. Надія 
Пушкарьова в книзі «Женщина Древней Руси» (1989), посилаючись на повідомлення 
«Слово Григория об идолопоклонничестве», зазначила, що в ІХ – на початку 
Х століття жителі Давньої Руси проводили весільні обряди біля води з використанням 
посуду: «А се поганськы творять: водять нев�сту на воду, даюче замужь, и чашю 
пиють б�сомъ и кольца мечуть в воду и поясы» [20, с. 79]. В іншому джерелі 
«Слове некоего христолюбца» згадується: «И егда же у кого ихъ будет бракъ, 
и творять съ бубьны и съ многыми чюдесы б�совьскыми, и ино же сего гор�е 
есть: устроивыше срамоту мужьскую и въкрадывающе въ в�дра и въ чаш�,  
и пьють, и вынемьше осморкывають и облизывають и ц�лують» [2, с. 374, 375; 
6, с. 45; 22, с. 36, 39]. У писемних джерелах зазначено, що в Давній Руси існував 
«фалічний весільний ритуал», під час якого фалос використовувався як магічний 
символ, який уособлював для наречених плодовитість, а для землі – родючість. Дані 
писемних джерел підтверджуються й археологічними знахідками: на давньоруських 
поселеннях ХІ–ХІІ століттях дерев’яні фалоси знайдено в чашах і дерев’яних відрах 
[2, с. 374, 375; 22, с. 36]. 

Надія Пушкарьова повідомила й про розбивання посуду на весіллях:  
у Х–ХІV століттях посуд били «на щастя», а в середині ХV століття цей обряд набув 
іншого змістового значення – боротьба за пріоритети в родині: «кто из них жених 
или невеста наступит на сосудь первый, того и победа, тот всегда будет 
господином» [20, с. 79]. У ХVІІ – на початку ХХ століття розбивання глиняних келихів 
і горщиків на весіллі пов’язували з цнотливістю нареченої, в іншому випадку – на 
знак побажання молодим щастя [19, с. 251-253, 312]. Розбивання горщикоподібної 
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посудини з кашею («каші горшок») зафіксовано й під час проведення церемонії 
хрещення новонародженого в середовищі східних слов’ян [5, с. 220-231; 18, с. 278].

Важливого значення за доби Руси набув «культ предка», згідно з яким 
обожнювалася душа померлого, яка уявлялася по-різному. Курган виступав як 
символ Всесвіту. Розташування померлих у похованнях тісно пов’язане з уявленнями 
про потойбічний світ і позаземну долю похованого й самоусвідомленням, що в 
потойбічному світі триває життя. Археолог Микола Чмихов у публікації «Кургани 
як явище давньої культури» (1993) зазначав, що велике значення мало навіть 
упорядковане розташування основних атрибутів поховальної обрядовості. Зокрема, 
південне й північне розташування глиняного посуду в курганних похованнях, на 
його думку, могло зумовлюватися віруванням у те, що «посудини в похованнях 
слугували своєрідним орієнтиром душ померлих до країни мертвих», адже давні 
жителі вважали, що потойбічне життя було продовженням земного шляху людини 
[37, с. 84-87]. У глиняному посуді зберігали прах померлого й становили їжу для 
мерця [8, с. 262-263; 21, с. 223; 23; 24]. Про поховальний обряд з використанням 
глиняного посуду, який існував на Русі в ХІІ столітті, згадував Андрій Ковалевський 
у «Книге Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг.» (1956)  
і Борис Рибаков у праці «Язычество Древней Руси»: «...и когда кто-нибудь умрет, 
сжигают его вместе с его праздничными одеждами... и берут пепел этого 
мертвеца и кладут в серебряные, золотые сосуды или в новый глиняный сосуд 
и зарывают этот сосуд» [8, с. 262-263; 21, с. 223]. У книзі Андрія Ковалевського 
згадано про приречену на спалення разом зі своїм господарем молоду рабиню, яка 
танцювала з «чарою» хмільного меду [8, с. 142-143].

У літописних повідомленнях згадується, що глиняний посуд був обов’язковим 
елементом поминальних «тризн»: якщо хто помре, здійснюють над ним тризну; 
після неї складають велике багаття, кладуть на нього мерця й спалюють [7, с. 73; 
9, с.141; 12, с. 202]. Після цього, «собрав кости, складывают их в малый сосуд  
и ставят на столбе у дороги…» [12, с. 202; 15, с. 300-301]. Є свідчення, що «тризну» 
ставили в глиняному посуді в могилу, в інших випадках – на могилу, для «задобрення 
духів» на свято «Русалії», коли поминали померлих предків [4, с. 152; 8, с. 271;  15, 
с. 300-301; 22, с. 87]. Ярослав Боровський та Олександр Котляревський зазначали, 
що, за свідченнями інших писемних джерел, зокрема «Повести временных лет» та 
повідомленням Ібн-Фадлана, після поховання живі пили за небіжчика «прощальну 
чашу» й виливали її вміст на могилу [4, с. 152; 9, с. 140]. У праці «Історія України 
в документах і матеріалах. Київська Русь і феодальні князівства ХІІ–ХІІІ ст.» 
(1946) охарактеризовано книги арабських авторів, в яких засвідчено, що, спаливши 
покійника, збирали попіл і клали його в глиняну посудину [7, с. 73]. Посудину  
з прахом ставили на те місце, де відбувалося спалення, і насипали пагорб, або на 
стовп при дорозі [9, с. 122]. Через рік після смерті людини справляли «тризну» для 
«задобрення духів предків»: «Брали двадцять глеків меду, іноді трохи більше, іноді 
трохи менше», несли на пагорб, де збиралася родина покійного, «їдять, п’ють, 
і потім розходяться» [7, с. 73]. Звичай залишати посудину з прахом померлого на 
стовпах біля доріг пояснюється пізнішими етнографічними матеріалами: стовпи 
на кладовищах вважали своєрідною межею між живими й мертвими. У ці стовпи, 
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які пізніше змінили на православні хрести, кидали посуд, який використовували 
на похоронах [9, с. 122-124]. Археологи повідомляють про знахідки битого посуду, 
який часто виявляють під час розкопок поховань, як при обряді спалення, так і 
при тілопокладанні [4, с. 153; 25, с. 112]. Приміром, Микола Сумцов зазначав, що  
в давні часи посуд розбивали на знак завершення жертвоприношення: «посудини, 
що послужили богам, уже не могли служити людям» [34, с. 46]. 

Олександр Моця в книзі «Погребальные памятники южнорусских земель 
ІХ–ХІІІ вв.» (1990) знахідки значної кількості черепків у похованнях пов’язував  
з обрядом його «биття». Такі знахідки битого посуду зафіксовано дослідником біля 
померлого в понад 440 насипах і більш ніж 760 могилах [10, с. 33-34]. 

Дослідники стверджують, що горщик, який вже використовувався для 
приготування каші в день перших плодів, розбивали  під час поховання ябо 
закопували з прахом предка в землю й засипали зверху курганом. На їхню 
думку, горщик, в якому варили страви, ставав не лише місткістю для праху, але 
й нібито постійним нагадуванням померлому предку про перші плоди, про свято 
благополуччя [12, с. 202-203; 21, с. 75, 176, 177]. 

Отже, огляд окремих публікацій і писемних джерел дозволяє стверджувати, 
що найкраще висвітлено використання глиняних виробів у звичаях і обрядах 
землеробського циклу й поховальній обрядовості. Але, на жаль, через брак 
інформації, пов’язаної з використанням глиняних виробів у світоглядних уявленнях 
давньоруського населення, повністю охарактеризувати їхню роль у магічній практиці, 
пов’язаній з основними етапами життя людини доби Руси, не вдається. Значну роль  
у дослідженні питання використання глиняних виробів у звичаях і обрядах населення 
давньоруської доби відіграють писемні й археологічні матеріали. Окремі обряди  
з використанням глиняних виробів збереглися донині в народних уявленнях, 
канонах офіційного християнства й сучасній обрядовості українців. 
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in the article basing on written sources and works of researchers
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Про представника естетики – художника в науці й науковця в мистецтві – Василя Кричевського. 
Подано матеріали про діяльність видатного українського архітектора, живописця, графіка, 
педагога. Наголошено саме на національному спрямуванні його творчості

[Одержано 23 жовтня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, естетика, мистецтво, архітектура, колекція, Василь 
Кричевський

В
асиль Григорович Кричевський – один із тих дослідників,  
що найґрунтовніше підходили до питання вивчення, збереження  
й популяризації українського народного мистецтва.

У «дитячих ще роках зумів всмоктати в себе істоту української естетики 
і просякнувся красою українського мистецтва. І тут, власне, відсутність чужої 
школи, відсутність московського інституту якраз і помогла йому знайти свою 
українську дорогу» [2, с. 6].

Усе своє життя Василь Кричевський постійно навчався чогось нового, 
практикував у мистецтві, відвідував різні наукові лекції.

Одна така лекція Краснова 1891 року, присвячена пам’яті Генріха Шлімана, що 
розкопав руїни легендарної Трої, стала для Кричевського справжньою ревеляцією. 
Вона неабияк вплинула на напрямок думок юнака, уже тоді національно-свідомого. 
Він побачив, що Троя з його улюбленої «Іліади» не була вигадкою: про її існування 
свідчили вироби троянців і їхнє мистецтво. У нього виникла думка, що дослідженням 
мистецтва українського народу можна довести, що Україна не є щось вигадане,  
як твердили росіяни, а має свою окрему культуру, як мала Троя.

Відтоді Василь Кричевський почав свідомо збирати зразки української 
народної творчості, замальовувати орнаментацію різних виробів, архітектуру й все, 
що приваблювало його увагу. Це збирання він продовжував усе своє життя [1, с. 20].

Упродовж першої третини ХХ століття Василь Кричевський активно їздив  
у експедиції по селах і містечках різних регіонів України, здебільшого Полтавщини, 
Харківщини й Київщини, де студіював народну архітектуру, робив обміри хат, 
церков, млинів, складав плани, звертав увагу на всі предмети побуту й прикраси, 
замальовував і збирав усі вироби, які мали характерну форму й орнаментацію.
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Василь Кричевський не обмежувався винятково мистецтвом українським. 
Для більш ширшого сприйняття й зіставлення, простеження різного роду зв’язків  
і впливів у його колекції неабияку частку займали й твори чужеземного мистецтва. 
Ось, як згадував про його колекцію мистецтвознавець Федір Ернст: «…Колекція 
В. Г. Кричевського збиралась ним на протязі більше як 20 років. І помешкання 
і велика майстерня мистця, з якої відкривався чарівний вигляд на пів Києва, 
були переповнені картинами, стародавніми килимами, склом, керамікою і т. д. 
Особливо вартою уваги була збірка килимів – коло 80, здебільшого – українських, 
ХVIII століття. Тут були просто унікальні екземпляри, особливо – один ґобелен 
початку ХІХ століття, з краєвидом, цілим рядом фігур, хат, звірів і т. д. Були 
«панські» килими доби Єлисавети, Людовика ХVI; кілька десятків особливо рідких 
– із синім і золотавим тлом. Були також килими турецькі, центрально-азіятські, 
перські, деякі XVI–XVII століть.

Тут же була одна з найкращих збірок різнокольорового українського 
скла – коло 100 номерів, між якими особливо відзначались великі – дзбани, 
глеки, посудини у формі ведмедів, баранів, голубів, штофи, вазони, чарки, миски  
і т. д. Сюди ж відносяться і коло 500 фраґментів скляних виробів, починаючи  
з великокняжої доби.

Особливо багато любови й уваги приділяв власник колекції збиранню 
кераміки – української, східньої і західньо-европейської – коло 500 штук. Виключно 
майстерно були підібрані вироби славетньої Опішні, де В. Г. Кричевський учився  
у гончарів їх техніки і сам виготовив близько десятка речей. Тут були дуже цікаві 
старо-народні форми й орнаменти мисок, кахоль, вершників, левів та інших 
звірів. Перські кахлі, сучасна німецька народна кераміка, китайська порцеляна 
і посуд фабрики Міклашевського доповнювали цей відділ… Далі були [срібний] 
посуд і збірка срібних чарок (коло 50 штук); дерево різьба – церковна XVIII віку  
і народна – дошки для медяників, різьблені «божниці», дошки для вибійки,  
і вишивки, також церковні, починаючи з XVII століття – сріблом, золотом  
і шовками, – і народні: рушники, скатірки XVIII–XIX століття, та інші; меблі –  
з часів Катерини ІІ і пізніші. Особливим скарбом були мідні дошки, штиховані 
знаменитим Григорієм Левицьким, і зразки давньої київської та розмальованої 
японської ґравюри.

Гідні спеціяльної уваги були також стародавні українські портрети – між 
ними портрет гетьмана Полуботка і п’ять жіночих портретів з особливо 
цікавим убранням голови» [1, с. 70-71].

Таким чином, усе більше занурюючись у глибоке розуміння народного 
мистецтва, Василь Кричевський вибудовував новий український стиль, який 
виявлявся у всіх його, Кричевського, сферах творчої діяльності: у живописі, рисунку, 
декоративно-ужитковому мистецтві, а найголовніше – в архітектурі. 

Якою б справою не займався справжній майстер, він повністю віддавався 
їй. Це простежується не тільки у творчій і науковій діяльності Василя Кричевського,  
а й у педагогічній. Викладаючи в мистецьких навчальних закладах Києва, Миргорода, 
Одеси, Львова, він виховав сотні студентів, ніколи не нав’язуючи нікому своєї думки, 
а лише допомагаючи, підказуючи. Та всю суть навчання знаходимо в словах доньки 
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Василя Кричевського – Галини Лінде-Кричевської: «Батько виховував молодь, 
намагаючись створити генерації мистців-творців, свідомих національности 
свого мистецтва» [1, с. 145].

В останні роки свого життя Василь Кричевський був відірваний від своєї 
Батьківщини, проживаючи у Франції, а згодом у Венесуелі, та думками своїми він 
ніколи не покидав України. Заодно зі створенням етюдів вуличок Каракаса, він 
малював з пам’яті краєвиди рідної землі, складав альбом типових для різних частин 
України селянських хат, відтворював на папері місця, що повертали його в далеке 
дитинство.

Навіть смерть наздогнала мистця одразу після звістки про те, що нібито не він 
оформив фасад і розробив внутрішню архітектуру будинку Полтавського земства, – 
настільки не уявляв життя без зв’язку з Україною, заради якої жив!

1. Павловський В. Василь Григорович Кричевський: життя і творчість / Вадим 
Павловський. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у С.Ш.А., 1974. – 313 с.

2. Щербаківський В. Пам’яті Василя Григоровича Кричевського / Вадим Щербаківський. – 
Лондон : Українська видавнича спілка, 1954. – 57 с.
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VASYL KRYCHEVSKY: LIFE, LIVED FOR UKRAINE

The article deals with the representative of aesthetics – the artist in science and the scientist in art 
– Vasyl Krychevsky. Materials about the activities of this prominent Ukrainian architect, painter, graphic 
artist, and teacher have been submitted. It is emphasized on the national direction of his work
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Зроблено спробу розкрити естетику гончарства й гончарних виробів через тексти 
українського фольклору кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Проаналізовано, як використання 
й озвучування етновизначальних образів гончарства в дитячому віці впливає на подальше 
формування цілісної, свідомої особистості. Подано визначальні властивості менталітету 
українського народу, які дешифруються в різних фольклорних жанрах, де фігурують гончарні 
вироби чи безпосередньо сам гончар

[Одержано 29 березня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, фольклористика, керамофольклористика, гончарський 
фольклор, гончарство, гончар, гончарні вироби, естетика, етнопсихологія

Н
ародна естетика включає в себе систему уявлень і критеріїв, які лежать 
в основі будь-яких проявів життєдіяльності етносу. Серед різних форм 
естетичної діяльності особливу увагу привертає духовно-культурна, 

що охоплює такі поняття, як естетичні сприйняття, уявлення, смаки, ідеали, а також 
категорії прекрасного й гармонійного.

Розкриття перелічених категорій формує загальну картину етнопсихології 
українського народу. Вивченням цього питання свого часу займалися Микола 
Костомаров, Володимир Янів, Богдан Цимбалістий, Іван Мірчук, Микола Шлемкевич 
та інші дослідники. Усі вони одностайні у визначенні основних прикмет українців, що 
виділяють їх з-поміж інших народів, зокрема таких, як висока емоційність, чутливість 
і ліризм. Український учений Дмитро Чижевський зазначав, що «найяскравіше 
виявляються ці риси в естетизмі українського народного життя і обрядовости;  
з емоціоналізмом зв’язані безумовно й значні впливи протестантської 
релігійности в Україні, бо ж однією з сторін протестантизму є висока оцінка 
в ньому «внутрішнього» в людині; одним із боків емоціоналізму є й своєрідний 
український гумор, що є однією з найбільш глибоких виявів «артистизму» 
української вдачі» [15, с. 19].
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Загалом, філософія українського народу здавна полягала в домінуючому 
свободолюбстві, обожненні природи, її одухотворенні й вірі в божества, що складало 
загальний макро- й мікрокосмоси народу. Найкраще свідчать про це фольклорні 
тексти, які акумулювали в собі світоглядні уявлення українців, їх ставлення до 
оточуючої дійсності, відчуття прекрасного, а відтак і менталітет. Тексти гончарського 
фольклору насамперед зберігають важливу інформацію про життя гончарів та їхні 
вироби. На думку філософа Леоніда Сморжа, вироби гончарства, як і килимарства 
чи різьблення по дереву, крім ужиткової функції, мають ті елементи, які приносять 
духовне задоволення [12, с. 66-67].

Психолог Богдан Цимбалістий у своєму дослідженні «Родина і душа народу» 
наголошував на домінуючій ролі родини у формуванні рис національного характеру, 
ментальності, ставленні до оточуючих у дітей: «Родина – це основне «міліє», 
середовище, що формує характер, вдачу людини. Життя в лоні родини в перших 
роках земного існування дає ключ для зрозуміння структури характеру, для 
зрозуміння як то численні почувальні конфлікти малої дитини доводять до 
витворення своєрідних рис характеру, які проявляються в спеціяльній поведінці» 
[14, с. 78].

Формування естетичного смаку людини відбувається ще з народження 
через материнський спів колискової й забавлянки. Саме вони, акумулюючи в собі 
сталий ряд традиційних для певної етнокультури образів, формували наївний світ 
дитячих уявлень про оточуючі речі, необхідні для життєзабезпечення тієї чи іншої 
етнічної, соціальної чи професійної групи людей. Колискові пісні й забавлянки були 
фундаментом, на якому закладалися основи ментальності дорослої людини ще  
з раннього віку.

Усі дитячі пісні, забавлянки, потішки складаються зі словесних формул, 
які, подібно до замовлянь, несли наперед визначене смислове навантаження, 
впливаючи на психіку, свідомість і підсвідомість дитини. Наприклад, згадування 
в деяких колискових нового горщика було невипадковим, адже саме такий брали 
для новонародженої дитини, що символічно відображало початок нового життя. 
На відміну від старого горщика, який був у вжитку, новий уявлявся ритуально 
«чистим», неопоганеним дотиком до різних страв чи участю в «гріховних» справах. 
У ньому повністю зберігалася магічна сила, яка переходила йому від гончаря  
й священного вогню [10, с. 313]:

«Ой ну, люлі, да люлешу,
Наваримо да кулешу
У новенькому горщаті
Маленькому дитяті» [5, с. 114].
Крім того, що для годування дітей брали новий посуд, батьки ще й намагалися 

підбирати його з барвистим декором, який би сприяв кращому розвитку дитини, 
загострював увагу й спонукав її допитливість. Під час споживання їжі дитина вивчала 
кольори, запам’ятовувала традиційні для етнічної групи посудні форми, отримувала 
перші уроки етнічного кольорознавства й долучалася до символічного осмислення 
орнаментальної символічної мови. Про використання не будь-якого, а саме 
мальованого горщика для годування дитини, також мовиться в одній із колискових:
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«Ой ну, коту, люлесі,
Зварю тобі кулесі
В мальованім горщесі.
Буду тебе колихати,
Кулешиком годувати» [5, с. 114].
А для кращого сприйняття й розуміння дітьми озвучуваних образів-предметів 

номінативні назви глиняного посуду у творах дитячого фольклору подавали, як 
правило, у зменшувально-пестливій формі («горщечок», «горнятко», «мисочка», 
«дзбаночок», «кайстроник»).

Якщо через колискові пісні інформація засвоюється переважно завдяки 
словесним формулам, то в забавлянках й іграх додається ще й дія. Це переконливо 
простежується в дитячих іграх із гончарними мотивами («Глечики», «Кувшинчики», 
«Горщечки», «Дуб чи глина» та ін.), записаних упродовж кінця ХІХ – початку 
ХХ століття в різних регіонах України під час фольклорних експедицій. У них 
глиняний посуд нерідко виступає символічним образом чи своєрідним ситуативним 
заміщенням (двійником) дорослої людини в специфічно дитячому «світі», діти 
уособлюють собою глечик, миску, ринку чи інші вироби. При цьому найяскравішим 
уособленням антропоморфізації глиняного посуду постає глечик. Саме в ньому, 
за народною лексикою, є майже всі ознаки будови людської постаті («шия», 
«горло», «тулуб», «вухо»). Теж саме спостерігаємо і в прислів’ях та приказках, де 
антропоморфізацію побудовано на зіставленні й уподібненні: людина – горщик, 
черепки – кістки. Горщик проходить усі основні життєві цикли людини: народжується 
(«З землі робився, на кружалі вертівся, на огні пікся…», «Із глини робиться, на 
кружалі вертиться, на базарі продається…»), живе («людей годував», «воду 
носить» тощо) і помирає («…як умре, то його ніхто не погребе» [6, с. 192]). 

Отже, через цю реально побутуючу форму посуду, за допомогою фольклорних 
асоціативних засобів, виконується підготовка дітей до переходу у світ «дорослої» 
культури. Ігри були фольклорною формою підготовки до повноцінного включення 
в суспільне, виробниче, шлюбне й духовне життя в межах певної соціальної групи. 
Через ігрові правила, дії гравців засвоювалися основні суспільні уявлення про 
навколишній світ, економіку, культуру, релігійні уявлення, формувалися жіночий  
і чоловічий типи поведінки. 

Крім глечика, в українському фольклорі також часто антропоморфізується 
і горщик, який виступає узагальненим образом годувальника як сім’ї, так і 
світу. У загадках він постає маленьким капітаном, татом, годун-годунцем, паном-
лакоданом та іншими персонажами. Мотив про горщика-годувальника поширений 
на всій території України: «Був собі пан-лакодан, весь світ годував; прийшлось 
йому помирать, та й нікому поховать» (Чернігівщина) [9 с. 301]; «Ходун-ходунай 
весь мир годував: впав, пропав, ніхто й костей не поховав» (Полтавщина) [9, 
с. 301]; «Тато діток годує, а як умре, то його ніхто не погребе»; «Небагато 
жив, багатьох кормив. Упав – пропав, ніхто кісток не зібрав»; «Всіх годує,  
а само голодне» (Черкащина) [6, с. 190-192]. У цих лаконічних фольклорних текстах 
виявляється ставлення людини до горщика-годувальника, а саме – байдужість, 
втрата інтересу через неможливість виконання ним безпосередніх функцій після 



464

 
Естетика буття. Діалоги епох і культур

Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

пошкодження. Доки він цілий, його шанують і бережуть, а як розіб’ється, одразу ж 
усі забувають. У такий спосіб відбувається своєрідне зіставлення «життя» горщика 
з життям людини, яке так само скороминуче. До того ж народна уява наділяла 
людськими рисами глиняні вироби і в прислів’ях та приказках, де вони мали горло, 
пузо, носик, вухо, плечі, боки, шию: «Жартуй, глечичок, поки вушко одірветься!» 
[13, с. 353].

Щодо образу самого гончаря, то вітчизняний фольклор змальовує гончарів, 
здебільшого, як працелюбних, справедливих, сміливих, мудрих, сильних, як людей 
«знаючих», віруючих, чарівників, знахарів і тонких психологів. Як виняток, гончарі 
бувають пияками, а отримавши від демонічних сил таємні знання, шкодять людям. 
Таємні знання й позитивні властивості гончарів переважають над негативними, що 
й зумовило їх високий ритуальний статус у традиційному суспільстві як професійної 
групи населення. Відповідно до цих властивостей і надприродних умінь, відбувалася 
й певна ідеалізація образу гончаря-ремісника, який утілював у собі суспільні ідеали 
й моральні цінності.

Гончарі нерідко виступали борцями за справедливість і відстоювали 
загальноприйняті морально-етичні норми. Це засвідчують бувальщини про збут 
свого товару на ярмарках чи вулицях сіл. Завдяки своїм надприродним здібностям, 
вони могли легко провчити крадіїв горщиків, про що неодноразово йдеться у творах, 
записаних переважно в Чернігівській губернії. Гончарі приковували крадіїв до місця 
чи заставляли їх ходити по селу з украденим товаром, що виглядало ганебно перед 
односельцями, допоки вони просили вибачення й обіцяли такого більше не робити. 
В іншому випадку гончар демонстрував свою мудрість, уміння повчати людей через 
їхні ж учинки. Про це мовиться в бувальщині, де майстер провчив дівчат, які не дали 
йому напитися води з глека, бо переживали, що їм самим стане замало: «...не дали 
йому води. Литвин поїхав, нічого їм не сказав. Коли вони зирк! Аж з глечика не вода, 
а піна так і ллється на землю. І глечик порожній» [4, с. 174]. 

Як випливає з текстів, у суспільстві сформувалася моральна настанова, що 
крадіжки в гончаря є одним із найбільших гріхів («найвишчий грих», «вэликый грих»). 
Провину чітко класифікували як суто жіночу, в чому немає нічого незвичайного, 
адже глиняний посуд належав винятково до сфери жіночих інтересів і домашніх 
пріоритетів. Покарання було невідворотним і достатньо жорстким: від громадського 
«осоромлення» до хвороби («три тижні лежала») й страждання «на тому світі» 
[2, с. 448; 3, с. 173-174]. Хоча й рідко, але трапляються бувальщини, сюжети яких 
своїм моралізаторським змістом зорієнтовані на хлопців. Їхня провина вже полягала 
не в крадіжці горщиків, а в образі й грубому поводженні з гончарем. 

Крім того, що гончарі відстоювали моральні цінності, із наявних текстів 
бувальщин випливає, що вони були людьми віруючими. На думку Миколи 
Костомарова, це було притаманно всьому українському народу: «Український 
народ – глибоко релігійний народ як у найширшому розумінні цього слова» [7, с. 91]. 
Вирушаючи в дорогу, гончарі молилися, щоб заручитися підтримкою невидимих сил 
і таким чином намагалися убезпечити себе від впливу зловорожих сил, які могли 
перешкодити вдалій поїздці й успішному збутові глиняних виробів. Наприклад, 
майстри села Коболчин, що в Чернівеччині, перед виряджанням у дорогу освячували 
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віз із горщиками. Вони весь товар хрестили й окроплювали свяченою водою. 
У більшості випадків це були лаконічні, тісно пов’язані з повсякденним життям 
молитви-звертання: «Господи, допоможи довезти горшки до базару, продати 
товар»; «Поможи, мені, Господи, добре продати, вторгувати грошей, щось 
купити їсти та одягнутися для сім’ї. Поможи, Господи, благаю тебе, Господи, 
поможи» [11, с. 248]. Інколи в бувальщинах трапляються відомості про застосування 
гончарями християнських молитов, таких як «Отче наш», «Вірую во єдиного 
Бога», «Богородице, діво, радуйся...». Знання цих молитов, за однією з бувальщин, 
допомогло гончареві-початківцю довести людям, що він не мрець, а живий чоловік  
[4, с. 247-250].

Загалом, духовні цінності українці ставили вище за матеріальні. На таку 
особливість їх психології звернув увагу Микола Костомаров у своєму дослідженні 
«Дві руські народності». Учений писав про більшу схильність українців до духовних 
аспектів життя, перевагу ідеалізму над матеріалізмом у поезії, на відміну від росіян. 
Він також акцентував увагу на особливому ставленні етносу до природи: «Він 
же повністю окунався у її безмежну красу та безмежні простори українських 
земель. Українська поезія не розлучається з природою: природа оживляє її, поділяє  
з нею радощі й журбу людської душі; трави, дерева, птаство, звірята, світила 
неба, ранок і вечір, весна і сніг – усе дише, думає, почуває разом із людиною, все 
відгукується до неї чарівним голосом, – голосом то співчуття, то надії, то 
присуду» [7, с. 52-53].

І насправді, ремісництво гончарів тісно пов’язане з природою, оскільки для 
створення їхніх виробів залучаються всі чотири стихії – вогонь, вода, повітря й земля, 
які взаємодіють між собою під час творчого акту майстра. Навіть самі гончарі часто 
ототожнюють і себе з глиною. Наприклад, заслужений майстер народної творчості 
України Василь Омеляненко, який усе своє життя присвятив гончарній справі,  
з особливим пієтетом ставиться до всього живого. Він розповідав: «Інколи я думаю, 
чи не з глини я сам» [1]. 

Такі погляди не випадкові, оскільки про походження людини з глини свідчать 
і польові фольклорні матеріали від третьої чверті ХІХ − до початку ХХІ століття. 
Українці вірили, що Бог створив людину й різні народи з глини точнісінько так, як 
це робив кожний гончар, використовуючи при цьому болванку, лекало або шаблон 
[див.: 8, с. 225]. В одній із легенд – «Як глина крала глину» – звертається увага на 
те, що людина, як і горщик, зроблені з одного матеріалу – глини: «Ішоў Сус Христос 
іс сьватым Петром і ўвидьіли, жи чоловік краў горцьі, не знайў, ни ў того, шчо 
робиў, ци ў того, шчо продаваў. А Петро мовит: Господи, диви горцьі краде! –  
Не чудуй сьа, Петре, то не дуже гріх велыкый, бо то глина глину краде. А то дльа 
того, жи Сус Христос зробиў з глини чоловіка і з глини робит сьа горнець. Тылько 
чоловік старшый, бо Бог даў дух сьватый ў чоловіка, а ў горнець не дайи: а глина 
ўсьо йидно» [3, с. 95-96]. 

Як архаїчний пласт культури українські народні легенди на старо-  
і новозаповітні сюжети в головних мотивах (ліплення людини, створення Адама 
й Єви, дуалістичне першотворення, невдалі спроби ліплення людини, ліплення 
народів) виконують функцію міфу, інформаційний, комунікативний, естетичний обіг 
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якого спонукає до розгляду світотворчих сюжетів у площині всієї культурної сфери 
етносу як комплексної знакової системи. 

Отже, приходимо до висновку, що найважливіші теми й сюжети гончарної 
культури тісно впліталися в канву фольклорних текстів, виявляючи ставлення 
суспільства до глиняних виробів та їхніх творців – гончарів. Завдяки використанню 
різних мовних стилістичних засобів (метафор, порівнянь, паралелізмів, гіпербол, 
оксюморонів та іншого) і вдалому викладові сюжетів, у них відображаються народні 
погляди на явища природи, предмети домашнього вжитку, ремесла. Озвучування 
гончарських образів-символів у фольклорних текстах сприяло формуванню 
свідомості, ментальності, розвитку мислення й естетичного смаку з перших років 
життя людини. Ідеалізація постаті гончаря була спрямована на його розуміння 
й дотримання традиційних моральних цінностей. Усе це витворювало особливу 
естетичну складову суспільної місії гончарського фольклору.
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AESTHETIC DIMENSIONS OF POTTERY IN UKRAINIAN FOLKLORE

The author made an attempt to reveal the aesthetics of pottery craft and pottery ware through 
texts of Ukrainian folklore of the late 19th - early 21st centuries. It has been analyzed how the use and 
sounding of ethnically determining images of pottery in childhood influences the further formation of a 
coherent, conscious personality. The defining properties of the mentality of the Ukrainian people, which 
are decoded in different folklore genres, where pottery or directly the potter himself is presented, have 
been given in the article
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Акцентовано увагу на світовому досвідові інсталяційних проектів, їхньому впливі на глядача. 
Доведено, що кераміка є важливим і популярним матеріалом для сучасних інсталяцій  
і одним із найбільш популярних виявів сучасного мистецтва. Орієнтація на глядача, намагання 
створити умови штучної реальності дозволяють інсталяції сміливо втручатися в постановку  
й вирішення актульних проблем сьогодення

[Одержано 16 вересня 2017]

Ключові слова: українська керамологія, інсталяція, сучасне мистецтво, кераміка, проект

М
истецтво сучасної кераміки й жанр інсталяції перебувають 
у взаємозв’язку, починаючи з кінця ХХ століття. Саме в момент 
активізації художнього життя й зміни соціокультурної сутності 

мистецтва кераміки відбувається внесення об’єктів кераміки до інсталяційного 
простору. Цю статтю присвячено конкретним реалізованим проектам та їх 
авторам, з метою дослідження того, як і чому кераміка стає активним матеріалом 
для інсталяцій, з якими матеріалами вона частіше взаємодіє в інсталяції, кого  
з художників можна віднести до когорти «кераміст-інсталятор»?

Незважаючи на велику кількість дискурсивних матеріалів з історії, теорії 
інсталяції, проблема використання творів кераміки в ній досі залишається відкритою 
й малодослідженою. Тому дослідити цей аспект інсталяції як виду сучасного 
мистецтва, визначити ті важелі, з допомогою яких відбувається зв’язок автора 
з публікою посередництвом мистецтва інсталяції з використанням кераміки,  
є завданням цієї статті.

В українській мистецтвознавчій науці названі проблеми перебувають у полі 
наукових досліджень Катерини Станіславської, Тетяни Міронової, Ольги Петрової, 
Лесі Смирної, Віктора Сидоренка, Гліба Вишеславського, Олега Сидора-Гібелинди й 
інших, які працюють над формуванням теоретичних підходів до визначення ролі й 
місця творів контемпорарного мистецтва загалом, й інсталяції зокрема, в сучасному 
мистецькому просторі. Основні тенденції репрезентації інсталяцій в українському 
мистецькому просторі можна також прослідкувати на прикладі каталогів значних 
художніх проектів останніх років.
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Безсумнівно, важливим для розуміння глибинної сутності соціокультурного 
феномена інсталяцій є твори іноземних учених-мистецтвознавців: Богдана 
Шумиловича, Боніто Оліви, Бориса Гройса, Дмитра Пригова, Дмитра Озеркова  
й інших.

Кераміка завжди була бажаним елементом інсталяцій, завдяки своїй 
універсальності.

У червні 2015 року в Харкові, у міській Муніципальній галереї, відкрилася 
виставка «Птичий Bizarre», в якій поєднувалися твори кераміки одеської художниці 
Наталі Мариненко з відео-артом. Мисткиня зробила акцент на два сакральні 
символи: образ голуба й образ корови. І якщо голуб сприймається соціумом як 
символ миру, то корова (тілець) уособлює в собі турботу, силу, наполегливість. 
Своїм інсталяційним проектом Наталя Мариненко по суті перевернула всі відомі 
стереотипи: вона вільно трактує символіку й менси зображуваних персонажів.  
Її головний виражальний засіб – це матеріал, силует, колір. Голуби в її трактуванні – 
це уособлення нав’язливості, агресії, бруду, тому вони не просто сірі, а брудно-сірі. 
Голубина тематика все ж залишається дуалістичною й неоднозначною. Особливу роль 
відіграє у творі матеріал – глина, який дозволяє зберегти чуттєвіть образу, тепло рук 
художника, природність і щирість. «Керамика сама по себе весьма чувствительна 
к выражению пластических идей, но, будучи нагружена современной 
инсталляционной стратегией, обретает форму не вещи, но события. В проекте 
совмещены иллюзии на современный украинский политический контекст  
и просто любование формой таких узнаваемых образов, которые всегда просятся 
на карандаш, кисть художника. Выполненные в объеме, они с достоверностью 
рукотворного мастера доносят ту идею молодого художника, которая явлена 
нам в зримых образах и очевидной определенности – амбивалентность символов 
современного мира и живой реакцией на сегодняшний день. Этой реакцией  
и пытается увлечь нас современный художник Наталья Мариненко», – писав 
про виставку мистецтвознавець Олесь Томах, підкреслюючи, що «BIZARRE – 
дикость, странность, абсурд происходящего, голубиный аллегорически-эпический 
армагедон». Інсталяцію доповнював 3D відео-арт, який гротескно загострив тему  
й оживив проблеми насильства, агресії, смерті, що й склало концептуальту сутність 
цього проекту й робило це «в агрессивно-шизоидной манере» [3].

Мистецька група норвезьких дизайнерів реалізувала проект «Флора 
Метаморфіка» («Метаморфози рослинності»), в якому представили 
експериментальну інсталяцію, основну частину якої становили глиняні фрагменти: 
рослини й квіти. Сутність проекту в тому, щоб показати красу квітів як квінтесенцію 
абсолютної форми, довести, що штучні квіти теж можуть бути мистецьким твором, 
якщо їх створює справжній художник. Цей проект втілювався понад п’ять років  
і починався з невеликої клумби з сотні глиняних рослин. Нині він налічує чотири 
тисячі квітів. Художники Карі Осен, Ліппа Дален, Сірі Хоск’єлд, Б’єрг Хоуген, Охрід 
Ріпдал й Елі Вайм не ставили за мету копіювати справжні квіти, а створювали з глини 
власні авторські рослини, які іноді народжувалися прямо в руках авторів. Єдина 
вимога – наявність широкого стебла – так званої «ніжки» рослини. Вони покривали 
елементи інсталяції різнокольоровою поливою. Ці «квіти» неодноразово брали 



470

 
Естетика буття. Діалоги епох і культур

Українська керамологія • 2017 • Книга ХІІ • Том 2

участь у різноманітних перформансах, експозиціях, перетворюючи кабінети й офіси, 
сади й подвір’я й навіть підвали в моря, ріки й озера квітів. Як і процес створення 
квітів, так і самі інсталяції цієї групи художників є постійним експериментом, 
імпровізацією, експромтом. Художники стверджують, що самі квіти наштовхують на 
думку, яку композицію належить створити, підказують масштаб і форму. Їхній проект 
сприймається як гра з простором і формою, кожного разу нова й несподівана. Час від 
часу закинуті двори й підвали норвезьких міст, парки й лісові поляни наповнються 
царством глиняних квітів [6].

Керамічний арт-проект-інсталяція з назвою «Somewhere Else» був 
представлений на масштабній виставці «Urban Institute for Contemporary Arts» 
у штаті Мічиган (США).

Проте наймасштабнішою й найбільш відомою у світі інсталяцією кераміки 
є проект у Лондоні, присвячений пам’яті загиблих солдатів Першої світової війни. 
Всесвітньо відомий Тауер оточений «річкою» з червоних глиняних маків. Інсталяція 
складається з більш ніж 880 тисяч квіток, які з липня до листопада 2014 року 
висаджували волонтери. Після цього маки продавали, а виручені кошти йшли на 
доброчинність. Інсталяцію придумали й втілили в життя англійський художник-
кераміст Пол Каммінсі й театральний художник Том Пайпер [2].

Ще одна відома в сучасному світовому мистецтві інсталяція кераміки має 
назву «Зерна соняха» (англійська назва – «Sunflower seeds»). Її автор – знаменитий 
китайський художник Ай Вейвей. Проект являє собою більше ста мільйонів 
фарфорових зерен, розсипаних по всьому залу музею. Інсталяція побачила світ 
уперше 2010 року в Турбінній залі Лондонської галереї сучасного мистецтва Тейт 
Модерн. Усі елементи інсталяції виконано вручну, й жодне зернятко не схоже на 
інше. Кожен елемент створювався індивідуально й фарбувався вручну. Вражає 
й те, що загальна вага «зерен» становить близько 150 тонн. Над експозицією 
працювали більше тисячі китайських робітників зі столиці імператорського фарфору 
міста Цзиньджень упродовж двох з половиною років. Під час виготовлення 
застосовувалися традиційні китайські фарфорові техніки, що надає інсталяції ще 
більшої унікальності. У підсумку кількість зерен перевищує населення Пекіна в 
п’ять разів. Особливістю цього проекту було й те, що він був у відкритому доступі 
для відвідувачів. Люди могли ходити, лежати, гратися зернятами, робити з ними, 
що заманеться. Ідея цієї інсталяції полягала в тому, щоб, ходячи по безмежному 
сірому фарфоровому морю, осягнути сутність Китаю, особливості його духу. Хоча 
проект має й історичний підтекст: зерна соняха були могутнім символом китайської 
«культурної революції», тож мільйони зерен – то китайський народ. Інсталяція 
спричиняє філософський дискурс про роль особи в сучасному суспільстві. Ще одна 
концептуальна мета, яку ставив перед собою автор цієї інсталяції – нетрадиційне 
використання традиційного матеріалу. Автор  вважає, що глина – ідеальний матеріал 
для різнобічних креативних і масштабних утілень. Проект з успіхом крокував 
знаковими музеями й галереями світу.

Італійський архітектор Массімо Йоза Гіні (виходець з арт-групи «Мемфіс») 
створив інсталяцію кераміки в рамках міланської виставки «Saloni». Зовсім нова 
по часу інсталяція (квітень 2017 року) виконана у формі восьмикутника, в який 
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можна увійти. Присвячений проект темі дуалізму – співвідношення матеріального 
й духовного в сучасному світі. Сам восьмикутник складається з підвішених у повітрі 
дзеркальних глиняних плиток з нової колекції бренду «Cerdisa». Особливого 
звучання інсталяції надає місце, де вона була розміщена, – старовинний двір «Cortile 
dei Bagni» на території Міланського університету. За задумом автора, цей двір 
втілює в собі минуле, а інсталяції – сучасне, так звані «справжні нові матеріали». 
Глиняні плитки рухаються від вітру, разом з вітром, підлаштовуються під відвідувачів  
і символізують той самий дуалізм [1]. 

Інсталяція «Світло відображене» об’єднує в собі зусилля художників-
керамістів і медіа-художників Санкт-Петербурга. В основі проекту покладено 
несподіване кураторське рішення поєднати традиційну кераміку (художники Сергій 
Сухарєв, Сергій Соринський, Дмитро Ільїнський, Сергій Русаков, Лариса Назіна)  
та сучасні технології медіа-арту. Сутність проекту в тому, що відеосвітло, потрапляючи 
на кераміку, перетворюється в електричне серце, що б’ється, пульсує, ніби 
відкриваючи глядачам магію буденності. Керамічна частина проекту демонструє 
неймовірні пластичні можливості глини й здатність створювати за допомогою 
гончарного круга найрізноманітніші форми з характерною структурою, фактурою, 
кольором. В інсталяції «Кокон» поєднано природну форму кокона з медіа-синглом 
«Сад по замовчуванню». Таке поєднання створює абсолютно нову метафоричну 
точність, емоційно хвилюючі образи, що формують особливий світ, що змушують 
повірити в диво народження чогось нового. Інсталяція Лариси Назіної та Сергія 
Русакова «Листи» – це лаконічні фарфорові конверти, розміщені в лінійному 
порядку. Промінь світла здатен розповісти про ті послання, які знаходяться  
в конвертах. Інша інсталяція тих же авторів у рамках проекту називається «Сто 
ковтків чаю». У ній представлено сто ідеальних за формою й білизною фарфорових 
чашок, які за допомогою променів світла перетворюються на дно швидкої ріки.  
Ця інсталяція доводить, що фарфор і світло, взаємодіючи, створюють рух [4].

Українська сучасна художня кераміка теж славиться своїми проектами 
у сфері інсталяції. З-поміж провідних художників-інсталяторів – Неллі Ісупова, 
Гія Міміношвілі, Андрій Собянін, Олеся Дворак-Галік, Ліза Портнова, Володимир 
Корнієнко й інші. На виставці сучасної кераміки «ЦеГлина» запроваджено створення 
колективної інсталяції, коли кожен відвідувач може покласти свою власну цеглину [5]. 

Цікавий проект-інсталяцію «Не мотр Натюр» запропонували київські 
художниці Неллі Ісупова й Настя Калака.

У містичний і похмурий світ запрошує своїми інсталяціями з вогняними 
ефектами художник Андрій Собянін.

Таким чином, мистецтво інсталяції, таке популярне у сучасному світі, активно 
використовує глину як універсальний матеріал. Художники з різних країн світу 
використовують її для втілення своїх найсміливіших задумів. 

1. Инсталяция Массимо Йоза Гини в Милане [Електронний ресурс] // Architecturaldigest. 
Самые красивые дома мира [сайт]. – Режим доступу : http://www.admagazine.ru/
sobyitiya/108116_vozdushnaya-installyatsiya-iz-keramiki-v-milane.php
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THE ART OF CERAMICS IN THE INSTALLATION GENRE:  
PROJECTS, PERSONALITIES, APPROACHES

Emphasis is placed on the worldwide experience of installation projects and their impact  
on the viewer. It is proved that ceramics are an important and popular material for modern installations 
and one of the most popular displays of contemporary art. Focusing on the viewer, trying to create  
the conditions of artificial reality allows the installation to interfere boldly with the production and  
solving current problems of today
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Розкрито «таємницю» (причину) непередбачуваної зміни кольору глиняних фарб через 
незначне порушення технології випалювання

[Одержано 14 червня 2018]

Ключові слова: українська керамологія, технічна керамологія, технологічний процес, 
випалювання, декорування

Ф
ілософія – наука всіх наук. Це аксіома й доведення не потребує. 
Саме творчі люди – усі по-своєму філософи, дають визначення 
незрозумілим явищам, або непередбачуваності отриманих 

результатів, а це, у свою чергу, допомагає створювати неймовірно мистецькі твори.
Усім відомо, що технологія виготовлення будь-якого виробу – певна 

послідовність етапів виготовлення з чітко визначеними умовами й технологічними 
характеристиками матеріалу на кожному етапі. Для виготовлення гончарних 
виробів – це, насамперед, вибір формувальної маси, залежно від призначення 
виробу (побутова кераміка, кераміка для інтер’єру, екстер’єру, садово-паркова 
пластика тощо). Наступні головні етапи – підготовка маси до формування, сам 
процес формування, сушіння, випалювання. Між сушінням і випалюванням є 
так звані додаткові етапи виготовлення, які для художників є одними з головних.  
Це декорування по невипаленому черепку, після першого випалювання – покриття 
поливами, або надполив’яне декорування. Декорування може бути виконане по 
сирому (підв’яленому) невипаленому черепку кольоровими ангобами різними 
техніками, рельєфом, контррельєфом, лискуванням, штампом тощо. Випалений 
один раз черепок декорують підполив’яними фарбами, кольоровими поливами 
тощо. Випалений полив’яний черепок декорують декоративними поливами, 
надполив’яними фарбами, люстрами, рідкими препаратами золота тощо.  
На перший погляд, начебто все просто, але існує низка технологічних рекомендацій 
на кожному з етапів (як основних, так і додаткових) виготовлення, невиконання яких 
призводить до непередбачуваних результатів.

Наразі зацікавила розповідь відомого київського художника-кераміста 
Ірини Норець «О голубом тигре». Суть розповіді полягає в наступному: «Делала 
заказ – анималистическая скульптура «Тигр». Все, как хотел заказчик, тигр  
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с рыже-красными и черными полосами. Поставила на обжиг глазурный. После 
обжига цвет не поменялся, только глазурь матовая, думала, недожег. Поставила 
еще раз на обжиг. Когда достала после обжига – удивлению не было предела 
– тигр стал голубым! Нет ни черного, ни красного цвета – только голубые 
полоски. Не иначе, как какая-то сверхъестественная сила вмешалась. Ведь все 
делала, как обычно, использовала те же краски, которыми пользуюсь много лет, 
температурный режим не меняла, а получила такой результат. Никогда такого 
не случалось в моей многолетней практике».

Якщо проаналізувати послідовність дій Ірини з погляду технологічних 
особливостей, то такий результат вона отримала внаслідок незначного порушення. 
технологічних вимог щодо випалювання. Матовість глянцевої (блискучої) поверхні 
поливи – це не завжди недопал, оскільки температурний режим випалювання 
в данному випадку не змінювався. Матовість може спричинити кристалізація 
полив’яного шару, якій сприяють пари води з іншими компонентами розплаву, що 
відіграють роль мінералізаторів і підвищують кристалізаційну здатність силікатного 
розплаву. Гончарі добре знають: якщо під час випалювання в горні використовувати 
сирі дрова, то після випалювання на полив’яній поверхні з’явиться тонкий шар 
білого нальоту, який можна легко стерти, а під ним залишиться матова поверхня. 
Розсклування поливи, або кристалізація за присутності парів води відома під назвою 
«запарка». 

Найімовірніше, під час другого випалювання полив’яного тигра заодно  
з ним поставили значну кількість виробів з підвищеним вологовмістом на перше 
випалювання, унаслідок чого щільно заповнене пічне середовище не встигало 
видалити з пічного простору воду, що випаровувалася, і, як наслідок, вона осіла 
на полив’яній поверхні. Тобто не рекомендується випалювати разом пережичкові  
й полив’яні вироби.

Спробуємо з’ясувати, чому тигр став блакитним, і куди подівся червоно-
коричневий і чорний кольори. Сучасні гончарні підполив’яні фарби представляють 
собою, головним чином, сполуки жаростійких забарвлених пігментів із 
компонентами маси або глазурі. Нині гончарні фарби отримують шляхом синтезу 
жаростійких пігментів. У минулому, в стародавньому Китаї, Японії та інших країнах, 
для декорування глиняних виробів використовували природно забарвлені мінерали: 
кобальтові, марганцеві, мідні, хромові, залізні руди. Незважаючи на начебто 
простоту й зручність у застосуванні таких природних мінералів, отримати стабільний 
колір глиняних фарб неможливо, унаслідок значного коливання складу природно 
забарвлених мінералів.

Штучно синтезовані глиняні пігменти отримують різними способами: шляхом 
прожарювання за різних температур солей і гідросолей відповідних металів; сумісним 
осадженням гідроокисів або вуглекислих сполук з наступним прожарюванням 
промитих і висушених осадів; сумісним прожарюванням тонкодисперсних солей; 
сумісним спіканням солей у кристалічній формі з наступним прожарюванням 
сумішей; сумісним прожарюванням оксидів із додаванням окремих мінералізаторів. 

Чорний нейтральний колір дає окис іридію. Проте він дорожчий за платину, 
тому під час виготовлення дешевих чорних глиняних фарб використовують суміш 
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червоних залізовмісних пігментів і кобальтовмісних синіх або манганвмісних 
коричневих і хромовмісних зелених тощо. Чорний колір завжди мав відтінок 
теплих або холодних тонів, залежно від відсоткового вмісту складових. Найбільш 
поширеною була фарба із суміші залізних червоних і синіх кобальтових пігментів. 

Основою червоних залізних пігментів є полуторний оксид заліза Fe2O3, 
червоне забарвлення якого залежить від температури прожарювання й набуває 
кольору від оранжево-червоного (при 550 °С) до фіолетового (при 800 °С). 
Головним чином, для отримання оксиду заліза як основну сировину застосовують 
технічно чистий залізний купорос Fe2SO4 7H2O. При прожарюванні сполука стадійно 
розкладається:

Fe2SO4 7H2O при 100 °С – FeSO4 H2O;
FeSO4 H2O при 300 °С – FeSO4;
2FeSO4 при 580-650 °С – Fe2O3 + SO3 + SO2.
Якщо Fe2O3 прожарювати в простій суміші разом з Al2O3, то ці фарби не міцні, 

і з наступним додаванням флюсу (легкоплавкої поливи) під час випалювання Fe2O3 
легко розчиняється в ньому з втратою забарвлення. 

Тому під час третього випалювання червоний Fe2O3 повністю розчинився 
в поливі,  залишився тільки блакитний колір більш стійких сполук кобальту, який  
і надав тигру блакитного забарвлення. 

© Nina Chopenko (Poltava, Ukraine), 2019

TECHNOLOGY AS A GUARANTEE OF PREDICTABILITY  
OF THE RESULT IN ART CERAMICS

The «mystery» (cause) of unpredictable discoloration of clay paints due to a slight violation  
of the firing technology has been disclosed

[Received June14, 2018]
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 ІС ТОРИЧНА ДОВІДК А

Нині селище Зіньківського району Полтавської 
області; близько 6 тисяч жителів. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 селище 
включено до «Списку історичних населених місць України». 
Один із наймогутніших і найславетніших центрів культурної 
самобутності українців, загальновизнана столиця українського 
гончарства. 

На території містечка досліджено городище скіфського 
часу «Кардашів вал» (IV–ІІІ ст. до н.е.), городище роменської 
архео логічної культури (VIIІ ст.). Неподалік знаходиться одне 
з найбільших городищ скіфського часу – Більське. 1737 
року в Опішному утворилася перша в Україні й тривалий 
час найбільша в Російській імперії Опішненська компанія 
селітроварних підприємств. У добу середньовіччя в містечку збудовано розгалужену систему підземних 
ходів, які планується музеєфікувати. 

У ХІХ столітті Опішне стало одним із найбільших і найвизначнішим гончарним осередком України. 
У місцевому гончарстві на початку ХХ століття було зайнято більше тисячі осіб. Вироби гончарів 
продавалися не лише в українських губерніях, а й у багатьох країнах європейського та американського 
континентів. 1894 року в Опішному було відкрито першу в Лівобережній Україні земську губернську 
навчально-показову гончарну майстерню. (Донині зберігся один із будинків майстерні, зведений 1916 
року за проектом все світньо відомого українського мистця Василя Кричевського в стилі українського 
модерну). Опішне – єдиний в Україні осередок традиційного гончарства, де вже більше століття 
розвивається гончарне шкільництво.

В Опішному функціонували найбільші в Україні гончарний завод «Художній керамік»,  
що знаходився в системі «Укрхудожпрому», та гончарний завод «Керамік», підпорядкований 
«Укоопспілці». Завод «Художній керамік», заснований 1929 року, був найстарішим і найзнаменитішим 
гончарним підприємством в Україні. Нині тут діють приватні гончарні художні майстерні відомих 
українських мистців, заслужених майстрів народної творчості України – Михайла Китриша, Василя 
Омеляненка, Миколи Пошивайла та багатьох молодих майстрів кераміки. Дванадцять гончарів стали 
членами Спілки художників України. Творчість 8 гончарів відзначено почесним званням «Заслужений 
майстер народної творчості України», трьох (єдиних з гончарів України!) – Державною премією 
України імені Тараса Шевченка, одного – Всеукраїнською літературно-мистецькою премією імені Івана 
Нечуя-Левицького. 

Опішненська кераміка стала своєрідним етнічним символом української культури ХХ століття. 
(Найбільш влучно про це сказав, побувавши в Опішному, колишній посол Польщі в Україні Єжи Бар:  
«Я думав, що глину побачу, а побачив народ»). Саме тому усвідомлення україностверджуючого 
покликання Опішного і дбайливе плекання головного дійства в цьому священному куточку України – 
гончарства – мають стати наріжним каменем культурної політики Української Держави.

З гончарством Опішного пов’язана творча доля знаменитих українських мистців: гончарів – 
Федора Чирвенка, Остапа Ночовника, Івана Гладиревського, Василя Поросного; художників-керамістів 
– Юрка Лебіщака, Осипа Білоскурського, Петра Вауліна; художників – Василя Кричевського, Сергія 
Васильківського, Миколи Самокиша, Опанаса Сластьона, Єлизавети Трипільської, Леоніда Позена; 
письменників – Якова Майстренка, Василя Вражливого-Штанька, Олександра Косенка, історика 
літератури Назара Фіялковського; археолога Івана Зарецького; етнографів – Віктора Василенка, 
Михайла Русова, Федора Вовка, Якова Риженка, Костянтина Мощенка; керамолога й мистецтвознавця 
Юрія Лащука; публіциста й політичного діяча української діаспори Івана Майстренка.
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Містечко стало місцем проведення Установчого з’їзду Українського керамічного товариства 
(2000), заснування ГО «Конгрес українських керамологів».

В Опішному нині функціонують три заклади державного значення: Національний 
музей-заповідник українського гончарства в Опішному (на пострадянському просторі,  
у країнах Центральної і Південної Європи аналогів немає), Державна спеціалізована художня 
школа-інтернат I-III ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського 
(на пострадянському просторі, в інших країнах Європи аналогів немає), Інститут керамології 
– відділення Інституту народознавства НАН України (на пострадянському просторі аналогів 
немає). Сформувався численний науковий колектив, інтелектуальний потенціал якого  
в сфері дослідження гончарства не має рівних в Україні.

На буревійних шляхах історії містечко не раз дощенту спалювали чужинці,  
але воно, немовби Фенікс із попелу, знову й знову воскресало,  

щоразу постаючи ще потужнішим Осердям Народної Духовності.
Занепали скіфські, праслов’янські городища, завмерло середньовічне козацьке  

містечко, проте не зник на приворсклянських пагорбах Божий Дар Плекання Краси.
У найтрагічніші і найзастійніші часи вогнецвітне мистецтво Опішненських  

Гончарів утверджувало Непоборність Народного Духу.
Нерукотворний Духовний Храм протистояв імперським намаганням  

зруйнувати Генотип Національної Свідомості. 
Інтенсивність нівелювання Основ Етнобуття – прямо пропорційна стану гончарства:  

чим більше воно занепадає, тим помітніше деградує суспільство, 
тим глобальніші катастрофи загрожують планеті.

Та обставина, що Опішне й сьогодні лишається одним із найбільших осередків  
ГОНЧАРСТВА в Україні, виявляє його месіянську роль для Українського Суспільства.  
Саме тому усвідомлення сакрального покликання Опішного і дбайливе плекання  

головного дійства в цьому священному куточку України — ГОНЧАРСТВА —  
поступово стають наріжним каменем культурної Політики Української Держави.

Спрагло припадіть до цього Предковічного джерела Духовності Нації, 
звідки незлічимими струмочками розтікається в широкий світ, 

у батьківські і чужинецькі краї потужна енергетика Космічної Гармонії!
Пізнайте Благодать Спілкування з Предивним Світом Нетлінної Краси! 

Гончарство – індикатор Духовного Здоров’я Нації.
Кожний Гончар – Творець, і чим більше таких Особистостей, тим щільнішу  
світлоносну Ауру Суспільства вони вибудовують, тим потужніше остання  

протистоїть деструктивним космічним силам, Антидуху.
Гончарство – наймогутніша, хоча і найутаємниченіша Твердиня 

Самозбереження Нації, джерело її Поступу.
Як не пригадати тут особливе обожнення гончарства японцями! 

Чи не в цьому одна з передумов становлення й розвитку  
авангардної нації сьогодення?! 

У поруйнованому й сплюндрованому Українському  
Світі утаємничений Духовний Потенціал Опішного  

постає Великоднім Камертоном,  
за яким найтонші почування й діяння  

Українців налаштовуються  
на гармонійний лад
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З дня на день, через літа у віки творить Опішне 
гончарний літопис українського буття.

Таїна його Величі – за сімома замками Історії.
Джерела її Сили – лише для Посвячених у Апостоли Народного Духу. 

Опішне творитиме Україну і хвилюватиме нас доти, доки залишатиметься 
нерозгаданою таїна його наснаги, допоки на сторожі його джерел поставатимуть  

світлоносні гончарі – чарівники-царі неосяжних вершин  
Людського Животворящого Вогню, провідники Космічного Ладу. 

Їхніми заповітними руками Опішне промовляє до Нас 
Великомудрістю Предків. 

Вслухаймося разом!

 

11 березня 1986 року в Опішному, за дорученням Ради Міністрів України, засновано Музей 
гончарства. Через три роки (03.11.1989) прийнято постанову про формування на його базі Державного 
музею-заповідника українського гончарства – етномистецького науково-дослідного і культурно-
освітнього закладу, національної гончарної скарбниці України. Враховуючи виняткове значення 
музею-заповідника в справі збереження, вивчення й популяризації гончарної спадщини, а також його 
роль у розвитку національно-культурних традицій українського народу, Указом Президента України  
від 29.03.2001 року №220/2001, закладу надано статус національного. 

Діяльність музею-заповідника спрямовано на збирання польових матеріалів, формування 
колекцій, наукове дослідження й популяризацію українського гончарства. У його структурі 
функціонують: Гончарська книгозбірня України, яка має найбільшу в Україні збірку літератури з проблем 
українського та світового гончарства; Національний архів українського гончарства; видавництво 
«Українське Народознавство», яке готує до видання літературу з проблем гончарства та українського 
народознавства, зокрема національний культурологічний щорічник «Українське гончарство», 

національні наукові щорічники «Українська керамологія», «Бібліографія українського 
гончарства», національний науковий часопис «Український керамо логічний 

журнал»; Меморіальні музеї-садиби гончарської родини Пошивайлів, гончарки 
Олександри Селюченко, філософа й колекціонера опішненської кераміки 
Леоніда Сморжа, в яких у недотор каному вигляді збереглися інтер’єри 
жител, предмети побуту, гончарні твори та декоративні мальовки, вишивки, 

народні картини, безліч фотографій та багата епістолярна спадщина (листи, 
щоденники тощо), Музей мистецької родини Кричевських. Найголовніше 

багатство музею – фондова колекція гончарних виробів, на сьогодні 
найбільша в Україні, яка щороку поповнюється.

Музей ініціював проведення в Опішному Всеукраїнських 
симпозіумів монументальної кераміки «Поезія гончарства  
на майданах і парках України», Національних симпозіумів 
гончарства, у результаті яких з’явилася унікальна Національна 

галерея монументальної кераміки, розміщена просто неба; 
Всеукраїнських гончарських фестивалів, Національних конкурсів 

художньої кераміки, Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій і семінарів з проблем гончарства, Тижнів Національного 
Гончарного Здвиження, Національного Дня гончаря
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На базі Науково -дослідного центру українського гончарства Національного музею -
-заповідника українського гончарства в Опішному 2000 року було засновано нову академічну 
наукову установу – Інститут керамології як відділення Інституту народознавства НАН України.  
За короткий проміжок часу, що минув відтоді, Інститут керамології став провідним в Україні у галузі 
керамології, ствердивши пріоритетні позиції України в розвитку цієї новітньої наукової дисципліни. 
Головною метою діяльності Інституту керамології є комплексне вивчення гончарства як феномена 
людської діяльності; проведення фундаментальних наукових досліджень, спрямованих на одержання 
нових знань про закономірності виникнення й розвитку гончарства, його роль і місце в традиційно-
побутовій і сучасній культурі українців та інших народів світу; проведення прикладних наукових 
досліджень, спрямованих на одержання нових знань про глини та вироби з них, їх використання для 
примноження національного багатства Української Держави. Вчені Інституту вивчають гончарство на 
території України від найдавніших часів до наших днів; проводять польові керамологічні, археологічні 
та лінгвістичні експедиції в різних регіонах країни; формують Національний інформаційний банк 
даних про гончарство, вивчають і узагальнюють світові досягнення в галузі керамології.

Нині ведеться підготовка фундаментальної багатотомної енциклопедії «Українське гончарство», 
«Національного словника українських гончарів» та інших наукових праць

 
 

 

1997 року в структурі Державного музею -заповідника українського гончарства в Опішному 
було створено перший і єдиний в Україні подібного типу спеціалізований навчальний мистецький 
заклад – Колегіум мистецтв у Опішному. 04.12.2001 року його було реорганізовано в Спеціалізовану 
художню школу- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному». З 2004 року –  
це Державна спеціалізована художня школа- інтернат І -ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв  
у Опішному», підпорядкована Міністерству культури України. 2013 року присвоєно ім’я творця 
ескіза сучасного герба України, академіка Василя Кричевського.

Мета закладу: здобуття загальної середньої освіти, національне художньо -естетичне виховання 
дітей і підлітків, усебічний розвиток їх таланту, природних здібностей; виховання високоосвічених, 
фізично здорових, духовно розкутих і вільних людей, з прагненням до правди, добра і краси, здатних 
на незалежні судження й оцінки, з широким світоглядом, які турбуються про розвиток і збереження 
своєї культури, поважають інші народи; творення гармонійно розвиненої особистості з високим 
культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними художніми смаками, 
готовністю до практичної творчої діяльності. Колегіум спеціалізується на опануванні гончарства. 

Мистецький заклад став творчою базою Всеукраїнських гончарських фестивалів та Міжнародних 
молодіжних гончарських фестивалів
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140 грн.

120 грн.

180 грн.Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2008:  
Експеримент у сучасній керамології
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2013. – Кн.IV. – Т.1. – 592 с.: іл.
В основу чергового тому Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» покладено матеріали Міжнародного 
науково-практичного керамологічного семінару «Експеримент 
у сучасній керамології: шлях до наукової істини чи профанація 
наукових знань?» (Опішне, Полтавщина, 28–30.05.2008). Метою його 
проведення було з’ясування місця й ролі експериментів у сучасних 
керамологічних дослідженнях, виявлення позитивних і негативних 
моментів у використанні їх під час вивчення давнього гончарства, 
впровадження в практику сучасних керамологічних студій спеціальних 
методів дослідження історичної кераміки. У додатках подано статті 
керамологічної проблематики провідних українських і російських 
учених. 
Щорічник присвячено пам’яті видатного керамолога, доктора 
історичних наук, професора Олександра Бобринського (04.08.1930 – 
01.10.2010)

Метка Людмила.
Глина й глиняний посуд в українській народній медицині 
(ХІХ – початок ХХІ століття). 
– Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 248 с.
Уперше в українській керамології на основі опублікованих джерел  
і польових керамологічних студій з’ясовано специфіку використання 
глини й глиняного посуду в народній медицині українців упродовж ХІХ 
– початку ХХІ століття. Проаналізовано народні способи приготування 
лікарських засобів у глиняному посуді; визначено асортимент посуду 
для проведення лікувальних процедур у домашніх умовах; узагальнено 
відомості про використання глиняного посуду в знахарстві під час 
магічного зцілення від хвороб та в господарських захисних звичаях 
і обрядах, пов’язаних із тваринництвом; досліджено побутування 
глиняних оберегів в українській традиційно-побутовій культурі.

Гейко Анатолій.
Гра «Крем’яхи» як джерело наукових студій. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 320 с.
Монографія є першим комплексним дослідженням української народної 
гри «Крем’яхи», а також подібних ігор народів світу. Керамологічні, 
археологічні, етнографічні та інші джерела дозволили охарактеризувати 
різновиди гри, її еволюцію й причини зникнення, відображення теми 
в мистецтві й художній літературі, вивчити застосування крем’яхів  
у культово-релігійній обрядовості. 
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260 грн.

160 грн.

Овчаренко Людмила. 
Кам’янець-Подільський осередок гончарної освіти 
в Україні (1905–1933) 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 1280 с.
Перше в українській керамології комплексне дослідження розвитку 
гончарного шкільництва в місті Кам’янець-Подільський упродовж 
першої третини ХХ століття. За архівними й літературними джерелами, 
польовими матеріалами проаналізовано передумови заснування, 
основні напрямки діяльності, учнівський склад, навчальні програми, 
технологічні аспекти опанування гончарства, етнопедагогічні засади 
функціонування й персоналії викладачів різночасових навчальних 
закладів: Кам’янець-Подільських рисувальних класів (1905–1908); 
Кам’янець-Подільської художньо-ремісничої навчальної майстерні 
(1908–1919); Кам’янець-Подільської художньо-промислової 
професійної школи імені Григорія Сковороди (1919–1933). 
Відтворено унікальну в межах України систему комплексного 
формування творчого майстра, 'що передбачала практику у виробничих 
майстернях, участь в етнографічних експедиціях і фахових гуртках, 
видавничу, музейну й виставкову діяльність. З’ясовано визначальну 
роль керівників гончарних навчальних закладів в успадкуванні  
й передачі професійних знань (В’ячеслав Розвадовський, Микола Роот, 
Володимир Гагенмейстер). Вивчено трагічні сторінки історії, пов’язані 
зі знищенням російською окупаційною владою цього самобутнього 
осередку збереження, розвитку й популяризації народного мистецтва. 
Опубліковано унікальні архівні й керамологічні матеріали гончарних 
шкіл Кам’янця-Подільського. 

Пошивайло Марія.
Гончарний код українського фольклору  
(семіотика, образність, атрибутика, текстологія). 
– Опішне: Українське Народознавство, 2015. – 464 с.
Дослідження присвячене виявленню гончарного коду в українському 
фольклорі; вивченню різножанрових народнопоетичних творів  
з елементами й сюжетами гончарської тематики як культурного 
тексту; реконструкції міфо-ритуальних і семіотичних функцій 
гончарства і глиняних виробів; показу комплексного, багатоаспектного 
представлення гончарства в традиційній культурі українців. У монографії 
визначено елементи концептосфери, висвітлено ґенезу та формування 
мотивної структури в площині «образного поля» гончарського 
фольклору; охарактеризовано специфіку фольклору гончарів, загальні 
змістово-формальні й функціональні закономірності жанрового явища; 
досліджено гончарні виміри дитячого фольклору, його жанрової 
специфіки, вербальних та естетичних кодів, функціональних принципів; 
розкрито символічний аспект кераміки в малих формах фольклору; 
реконструйовано функції й семантику глиняних виробів у календарно-
обрядовій творчості.
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160 грн.

48 грн.

140 грн.

Юрій Пуголовок.
Будівельна справа літописних сіверян. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2016. – 360 с.
Монографію присвячено комплексному вивченню будівництва 
населення роменської культури Дніпровського Лівобережжя України. 
Особливості цього аспекту матеріальної культури сіверян з’ясовано 
на основі аналізу історіографії й систематизації археологічних джерел. 
Охарактеризовано будівельні рештки роменської культури відповідно 
до їх функціонального призначення. Відтворено будівельний процес  
і технологічні прийоми; виділено локальні особливості й закономірності  
розміщення структурних елементів споруд; проаналізовано роменські 
будівельні традиції в населення Сіверської землі часу Київської Руси; 
запропоновано графічні варіанти реконструкції фортифікаційних  
і житлових будівель, а також забудови поселень сіверян.

Традиційна кераміка українців
на поштових листівках першої третини ХХ століття:
Набір листівок.
– Опішне: Українське Народознавство, 2016. – 36 лист. + футляр
Це видання представляє 36 поштових листівок із керамологічної 
колекції Національного музею-заповідника українського гончарства 
в Опішному, що побачили світ у 15 видавництвах у першій третині 
ХХ століття. На них зображено традиційний побут українців кінця 
ХІХ – першої третини ХХ століття, зокрема особливості використання 
глиняних виробів.
На листівках представлено глиняні вироби різних історико-
етнографічних регіонів України (Полтавщина й Слобожанщина, 
Середня Наддніпрянщина, Поділля, Гуцульщина, Буковина), а саме – 
глечики, горщики, ринки, куманці, миски, тикви, зооморфний посуд, 
кахлі тощо. Асортиментний ряд виробів виявляє багатство форм  
і декору української кераміки, локальну специфіку творів. Зображення 
відтворюють регіональні етнографічні особливості кераміки, різні 
побутові ситуації з використанням виробів гончарів удома, в полі, 
дорозі, під час праці й дозвілля. Серія «Кераміка», представлена  
в цьому виданні трьома листівками, дозволяє скласти уявлення про 
кераміку українців XVIII – початку ХХ століття.

Белько Олег. 
Діяльність органів земського самоврядування  
з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини 
(1876–1919).   
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 280 с.
У монографії досліджено вплив Полтавського губернського земства 
на гончарний промисел Полтавщини впродовж 1876–1919 років. 
Охарактеризовано наявні джерела й літературу з проблематики 
дослідження; засоби впливу земства на поліпшення технічного 
й технологічного процесів, художньої досконалості виробів; 
проаналізовано основні напрями діяльності земства з підтримки 
промислу; з’ясовано роль і місце земських гончарних навчальних 
закладів у вирішенні актуальних проблем промислу; досліджено заходи 
щодо популяризації та збуту глиняних виробів через кустарні склади, 
виставкову діяльність на території регіону, держави й на міжнародних 
ринках.
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210 грн.

230 грн.

Краснова Тетяна.
Дослідження, реставрація і зберігання музейної кераміки.  
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 464 с.
Монографія є першим вітчизняним дослідженням систематизації 
знань і досягнень української та зарубіжної науки в галузі збереження, 
консервації та реставрації кераміки, яке базується на практичному 
досвіді та опрацюванні значного масиву бібліографічних джерел.
Описано фізико-технологічні властивості виробів, детально 
проаналізовано види й причини їх руйнування, охарактеризовано 
реставраційні матеріали та їх застосування в різні історичні періоди. 
Окреслено чіткий науковий підхід щодо збереження гончарної 
спадщини. Сформульовано принципи, а також морально-етичні норми 
консервації та реставрації кераміки.

Сморж Леонід.
Розповіді про незабутнє і незабутніх (спогади).  
– Опішне: Українське Народознавство, 2017. – 864 с. + DVD
Спогади видатного українського філософа-естетика, керамолога  
й колекціонера старожитностей Леоніда Сморжа про свій життєвий  
і творчий шлях, унікальні постаті, які траплялися на його шляху, актуальні 
соціально-політичні події в Україні впродовж 1930-х − 2007 років.  
У них автор постає справжнім суцвіттям талантів: воїном-захисником, 
спортсменом, кінодокументалістом, художником, керамістом, ученим. 
Романтичний образ краянина доповнюють його вибрані поетичні 
твори. Колекція автора стала основою формування ще одного 
культурно-мистецького осередку новітньої України − Меморіального 
музею-садиби вченого в структурі Національного музею-заповідника 
українського гончарства.
Книга започатковує академічну серію «Українська керамологічна 
мемуаристика», присвячену документальній спадщині (спогади, 
щоденники, епістолярії тощо) відомих українських учених, які зробили 
значний внесок у становлення й розвиток української керамології.
Додатком до книги є DVD-диск із відеофільмом про Леоніда Сморжа.

Овчаренко Людмила. 
Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого  
розвитку українського традиційного гончарства (1894–1941).  
– Опішне : Українське Народознавство, 2017. – 1296 с.
Перше в українській керамології й етнології комплексне дослідження 
гончарного шкільництва в Україні впродовж 1894–1941 років. Вивчено 
форми передачі професійних гончарських знань, які передували 
заснуванню спеціалізованих навчальних закладів. Проаналізовано 
заходи державних органів, що впливали на розвиток гончарного 
промислу, а також специфіку державного регулювання гончарного 
шкільництва в умовах становлення окупаційної тоталітарної системи 
в Україні. 
На основі архівних і літературних джерел, польових матеріалів 
проаналізовано передумови відкриття, основні напрямки діяльності, 
шляхи вивчення й популяризації традиційного гончарства, технологічні 
аспекти опанування гончарною справою, етнопедагогічні засади 
функціонування, постаті керівників і викладачів, учнівський склад 
та навчальні програми гончарних навчальних закладів на території 
Полтавщини, Українського Полісся, Слобожанщини, Середньої 
Наддніпрянщини, Поділля. З’ясовано вплив шкільництва на гончарний 
промисел. До наукового обігу введено унікальні архівні й керамологічні 
матеріали з історії гончарних закладів.

550 грн.
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Юрій Пуголовок, Вікторія Котенко, Світлана Єфанова.
Обробка кераміки в польових і камеральних умовах  
(методичні рекомендації). Матеріали Археолого-керамологічної 
літньої академії в Опішному, вип. 1.
– Опішне : Українське Народознавство, 2017. – 40 с.
Кераміка для більшості археологічних культур є домінуючим типом 
знахідок. Її дослідження займає багато часу, однак кінцевий результат 
керамологічних досліджень зазвичай перевершує всі очікування, 
адже вона містить у собі надзвичайно багату історичну інформацію. 
Глиняні вироби є надійним джерелом для датування пам’яток. Їх 
аналіз дозволяє виокремити місцеве виробництво й імпортовані речі, 
з’ясувати шляхи обміну між окремими населеними пунктами й навіть 
територіями. Задля того, щоб кераміка стала надійним історичним 
джерелом, необхідно знати й вміти працювати з нею.
У першому випуску матеріалів Археолого-керамологічної літньої 
академії в Опішному узагальнено практичний досвід опрацювання 
археологічної кераміки в польових і камеральних умовах. Оскільки в 
українській археологічній керамології відсутні чіткі загальні методичні 
засади, опубліковані в спеціальній роботі, пропоновані методичні 
рекомендації покликані частково заповнити лакуну в цьому питанні. У 
виданні охарактеризовано важливі етапи первинної обробки кераміки 
в польових умовах (фіксація, миття, шифрування, складання польового 
опису, пакування й транспортування, реставраційно-консерваційні 
заходи, графічне документування).

Вікторія Котенко. 
Історія української археологічної керамології (1918–1953).
– Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 240 с.
Монографію присвячено комплексному аналізу українських 
академічних видань з археології 1918–1953 років, в яких висвітлено 
основні етапи становлення української археологічної керамології. 
Через призму діяльності українських археологічних інституцій подано 
еволюцію поглядів на найбільш масову категорію матеріалів – 
кераміку. Розкрито основні теоретичні й практичні засади роботи  
з нею в означений період та суспільно-історичні умови, в яких вони 
формувалися. З’ясовано внесок окремих діячів науки й культури, які 
шляхом збереження культурної спадщини України в зазначений період 
вплинули на формування самобутньої української археології й заклали 
фундамент у дослідження кераміки як окремого історичного джерела, 
де варто шукати витоки сучасної української археологічної керамології. 

Юрій Пуголовок. 
Історія української археологічної керамології (1991–2016).
– Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 272 с.
Монографію присвячено історії української археологічної керамології 
від набуття Україною незалежності 1991 року до 2016 року. Цей 
хронологічний період прикметний оновленням національних 
академічних установ і створенням нових, орієнтованих на вивчення 
кераміки й гончарства. На основі комплексного аналізу джерельної 
бази окреслено провідні загальноєвропейські тенденції розвитку 
археологічної керамології. Виділено основні етапи структурування 
й становлення української академічної археологічної керамології. 
Охарактеризовано практичні й теоретичні засади роботи  
з археологічною керамікою. Окреслено головні напрямки розвитку 
наукової дисципліни на сучасному етапі.

40 грн.

140 грн.

150 грн.
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195 грн.Коваленко Оксана.
Гончарство Полтави ХVІІІ століття.
– Опішне : Українське Народознавство, 2018. – 448 с. 
Монографія є першим спеціалізованим дослідженням гончарства 
Полтави XVIII століття й, водночас, першою ґрунтовною студією 
ремесла полкового міста Лівобережної України, здійсненою за 
писемними, археологічними, історичними й етнографічними 
джерелами. Охарактеризовано історію та аспекти повсякденного життя 
Полтави. Подано персоналізовану історію гончарного цеху, зокрема 
встановлено імена майстрів, їхнє місце проживання, особливості 
ремісничої організації. Здійснено детальний аналіз форм і декору 
тогочасних гончарних виробів, їх асортимент та місце в побуті міщан 
упродовж століття.

Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2008:  
Гончарне шкільництво  
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2018. – Кн. IV. – Т. 2. – 672 с.
У другому томі четвертої книги Національного наукового щорічника 
«Українська керамологія» подано матеріали Міжнародного 
наукового керамологічного симпозіуму «Гончарне шкільництво на 
глобалізаційному роздоріжжі: нереалізовані можливості й перспективи 
розвитку» та статті провідних українських учених, присвячені тотожній 
тематиці. 

УКРАЇНСЬКЕ БІЄНАЛЕ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ  
ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО. 2017 : Каталог.  
– Опішне : Українське Народознавство, 2019. – 168 с. : іл. 
Про унікальну мистецьку подію України – Українське БІЄНАЛЕ 
художньої кераміки імені Василя Кричевського, започатковану з нагоди 
100-річчя заснування Української Академії Мистецтв та на пошанування 
одного з її засновників і першообраного ректора, найхаризматичнішої 
постаті українського мистецтва першої половини ХХ століття – Василя 
Григоровича Кричевського (1873–1952). На виставці було представлено 
творчість молодих і знаних у світі керамістів України, Польщі, Білорусі 
та Бразилії, які презентували свої твори, виготовлені впродовж січня–
травня 2017 року.
В альбомі-каталозі подано відомості про учасників, фото та анотації 
експонованих творів.

Українська керамологія:  
Національний науковий щорічник. За рік 2008:  
Персоналії української керамології  
/ За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. 
– Опішне: Українське Народознавство, 2019. – Кн. IV. – Т. 3. – 648 с.
Черговий том Національного наукового щорічника «Українська 
керамологія» містить унікальні матеріали з керамологічної 
біографістики, зокрема статті про життєвий і творчий шлях українських 
і чужоземних учених-керамологів, які впродовж кінця ХІХ–ХХ століття 
зробили вагомий внесок у становлення й розвиток вітчизняної 
керамології.
Частину матеріалів присвячено ювілею відомого українського 
керамолога, засновника української керамологічної школи Олеся 
Пошивайла та 90-річчю від дня народження славетного українського 
керамолога Юрія Лащука (1922–2003).

310 грн.

400 грн.

380 грн.
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15-17, 20, 34, 36, 76, 79, 
88, 176, 179, 406, 429, 
430, 436, 458-460, 477, 
478, 480, 486

Кричевські, родина 13, 14, 
16-18, 34, 270, 288,  
458, 479

Кришталь Марія 177,  
184, 196

Крищенко Вадим 226
Крістєва Юлія 247
Крушельницька Л. І. 449
Крушельницький  

Мар’ян 155, 157, 161
Кужим Наталя 48
Кузнєцова Інна 25, 40
Куликов 281
Куліш П. О. 466
Кульбака Валентина 35, 293
Кульженко С. В. 257, 457
Курбас Лесь (Олександр) 6, 

26, 155-159, 161
Кустодієв Борис 94
Кухаренко Ю. В. 449
Куц 350
Куц Людмила 52, 55
Кушнір (Бурцайло)  

Софія 401, 402, 407

Лабінський М. Г. 161
Лазарев В. Н. 257
Лазарсфельд Пауль 247
Ларичев В. Е. 246
Лаць Ярослава 58-62
Лащук Юрій 477, 486
Ле Гофф Жак 131, 135
Лебедев 383
Лебідь 374
Лебіщак Юрко 13,  477
Левицький Григорій 459
Леві-Строс Клод 389, 395
Левкиевская 466
Левченко Наталя 96
Левчук Лариса 96, 101
Лелеков Л. А. 261
Ленін 275, 345, 346
Лернер Леонид 246
Лешко Петро 358, 361, 363, 

Лидов А. М. 257
Лизенко 357
Ликова Оксана 7, 31, 322, 

323, 325, 327
Лимар Юрій 76
Линник Зінаїда 196-200, 234
Липа Ганна-Оксана (Г-О. Л.) 

8, 32, 46, 81, 88, 386, 
387, 389, 391, 393-395

Лисенко Іван 279-282, 286
Лисенко Микола 33, 311, 427
Лисенко Опанас 276, 285
Лисик Анна 88
Литвин 464
Литвиненко (Пошивайло) 

Світлана 34, 58, 59
Литвиненко Тетяна 14, 35, 58
Литовченко В. Д. 354, 355
Личковах Володимир 96
Ліміна Поліна 310
Лінде-Дункан Василь 20, 79, 

81, 85, 87, 88
Лінде-Кричевська  

Галина 460
Лісовий В. С. 149
Лістрова Марина 319
Літвіненко Аліна 16, 83, 88
Логвиненко Андрій 277, 

279, 286
Логвиненко Іван 282, 286
Локк Джон 98, 169
Лопатинський Фауст 159
Лотман Юрій 245, 246
Лотце 142
Лукіан 94
Луцишин О. Г. 35
Луцілій 395
Людовик 459

Мавка 390
Магомедов Борис 442
Мазепа Іван 256
Майстренко Іван 477
Майстренко Яків 477
Макаренко М. 441
Макарий 257
Макдональд 157, 160
Маклюк Юлія 412
Маковський Костянтин 94
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Макош 450, 452
Максимов В. И. 140
Максимов Е. В. 442
Максимович Михайло 103
Максимченко Наталя 311
Малик Алексей 368, 369
Малкова Іраїда 216, 217
Маляренко В. Т. 384
Мамай 336
Мамардашвілі  

Мераб 137, 140
Манженко Валерій 7, 23, 28, 

42, 44, 67, 229, 231
Манько Оксана 15
Маргарита 95
Мареха Йосип 202
Мариненко Наталя 469, 472
Марко Ірина 86, 88
Маркович О. В. 466
Маркович Яків 124
Маркс Карл 99, 101, 271
Марсій 320
Мартінес Уго 244
Марченко (Чирка) Гордій 7, 

30, 214, 271-286
Марченко Анастасія 91, 213, 

217, 220
Марченко Ніна 213
Марчук 353
Мар’яненко Іван 155,  

157, 161
Маслоу Абрахам 422
Масоха Петро 158
Матвієнко (Каленич)  

Варвара 184
Матвійко Надія 15
Матюшко Богдан 6, 26, 38, 

39, 71, 141, 143, 145, 
147, 149

Мах Ернст 148, 149
Махновець Л. Є. 128, 441
Маяковський  

Володимир 156
Мейєрхольд Всеволод 156
Мельничук Валентина 59, 62
Меркурій 320
Метка Людмила (Л. М.) 8, 32, 

67-69, 71, 396, 397, 399, 
401, 403, 405, 407, 481

Мефодій 120, 127
Микита 134
Миклашевський  

(Міклашевський)  
Андрій 252, 459

Миколай, святий 134
Мирко Ірина 239
Мирко Юрій 83
Мирний Панас 15
Мирошниченко 366, 380
Мирошниченко Г. П. 100
Мисик В. Ф. 309
Михайлина Л. П. 441
Михайличенко О. В. 107
Михайлюк Микола 205
Михеева Н. А. 246
Мицай Наталя 28
Мікеладзе Наталя 58, 59, 61, 62
Міклашевський Й. М. 107
Міллер А. 260, 261
Мілютенко Дмитро 155, 161
Міміношвілі Гія 471
Мінасян Карина 58-62
Міронова Тетяна 207, 468
Мірошніченко  

Олександр 86
Мірошніченко  

Світлана 79, 88
Мірчук Іван 461
Міщанин Віктор 7, 8, 30, 32, 

39, 45, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 283, 285, 
304, 344, 345, 347, 349, 
351, 353, 355-357, 359, 
361, 363-365, 367,  
369-371, 373, 375,  
377-379, 381, 383

Міщенко В. 504
Міщенко Галина 52
Міщенко М. М. 417
Могила Петро 122
Мозгова Наталя 6, 22, 23, 25, 

90, 91, 93, 150, 154
Мойсей 167
Молодик Дмитро 84
Мороз Борис 362
Мороховець Олена 239
Мосієнко Володя 293
Московчук Дарина 88

Моця Олександр 452,  
455, 456

Мощенко Костянтин 477
Муравльов Володимир 24
Мурзін В’ячеслав 5
Мурільйо Бартоломе 94
Муркос Г. А. 257
Мусатов Юрій 207, 210, 211
Мусієнко Олекса 226
Мушинка Микола 5

Наєнко Михайло 5
Назарчук Мотрона 196, 201
Назіна Лариса 471
Найден Олександр 205
Наливайко 392
Настасія Макарівна 157
Настя 397, 399
Наталка 182
Наталка Полтавка 182, 268
Негай Г. 431
Некрасова Марія 174, 206
Непобийкуча Мусій 301
Нечуй-Левицький  

Іван 234, 477
Нищук Євген 21
Нікітін Данило 310
Нікітченко  

Володимир 218, 266
Ніцше Фрідріх 167, 170, 171
Новосельцев  

Олександр 453, 456
Номис М. 466
Норець Ірина 473, 474
Ночовник Оврам 178
Ночовник Остап 178, 477
Ньютон Майкл 395
Нятко Поліна 157

Обломов 95
Обручник Йосип,  

святий 130
Овідій 94, 386, 394
Овсянико-Куликовський 

Дмитро 6, 26, 141-143, 
145-149

Овсянников М. Ф. 148
Овчаренко Людмила 36, 51, 

54, 67-69, 71, 72, 482, 484
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Оглоблин О. 127
Ожеван М. А. 246
Озерков Дмитро 469
Окара 303
Оккама 169
Олександр 399
Олександр, князь 453
Олексій 405
Олійник 373
Олійник Борис 226
Олійник Іван 183
Олійник Ю. 431
Оляніна Світлана 7, 29, 251, 

253, 255, 257
Ольховик 350
Омеляненки, родина 401, 

403-405
Омеляненко Василь 8, 32, 

186, 218, 219, 233, 235, 
237, 240, 322, 329,  
396-408, 465, 466, 477

Омеляненко Наталка 400, 
401, 403-405

Омеляненко  
Олексій 401, 402

Омеляненко  
Палажка 400-402

Омеляненко Петро 329, 
400-403, 405

Омеляненко (Пукало,  
Багрій) Марія 398-401, 
403-406

Омеляненко Софія 401, 402
Омельяненко Алла 361
Омельяненко  

Сергій 352, 353
Оначко Григорий 360
Оначко Наталя 196
Онєгін Євгеній 95
Онищенко Василь 404, 405
Онищенко Дарія 58, 59, 62
Орлова Тетяна 205
Осадчий Є. М. 440
Осен Карі 469
[Остапенко] Іван 237
Островська-Люта Олеся 207
Остроградський  

Михайло 30
Остроушко Іван 276

Острянин Стефан 363

Павленко 374
Павленко Віра 311
Павленко П. 431
Павленков Ф. 431
Павличко Дмитро 226
Павлишин-Святун Тетяна 88
Павло 120, 122
Павлова Олена 97, 101
Павловський Вадим 460
Падун Леся 20, 75
Пайпер Том 470
Палестрина 103
Панасюк Галина 7, 28, 224, 

225, 227, 504
Панасюк Юлія 225, 228
Пантагрюель 95
Панченко Володимир 227
Параджанов Сергій 160
Пасинок В’ячеслав 20, 74
Пасинок Олена 67
Пасічна Світлана 412
Пасічник Олексій 178
Пастернак Ярослав 445
Педяш Володимир 16
Перегуда Олександр 157
Перепелиця 353
Перепьолкіна Анастасія 88
Пересада Єва 353
Персефона 94
Перун 118, 119, 441,  

450, 451
Петрик Ангеліна 36
Петро 182, 291
Петро, святий 122, 465
Петров А. 127, 128
Петров Євген 95
Петров Н. И. 257
Петрова Ольга 207, 468
Петровский 375, 376
Петровський М. Н. 456
Петрухин В. Я. 466
Пилипенко Олександр 55
Пирожков Сергій 21
Пичкура 363
Підгребельний Гаврило 329
Підгребельний Микола 329
Пікассо Пабло 189

Пікко дела Мірандола 169
Піль Гаррі 157
Піросмані Ніко 94, 245
Піскун Іван 374, 381-384
Пістич Богдан 87
Пічка Павло 476
Пічка Яків 200
Платон 94, 167, 169, 170, 393
Плешков Денис 246
Плоха Ольга 20, 73, 84, 88
Плохой Антон 8, 34, 48,  

458, 459
Погодін О. Л. 142
Погрузов О. Д. 175
Подгорна Валентина 20, 79, 

85, 87, 88
Подхватілін Микола 419
Позен Леонід 477
Полетика Василь 124
Поліщук Тетяна 58, 59, 61, 62
Полуботок 459
Пономаренко 383
Пономарьов Яків 418, 422
Попов П. М. 128
Попова О. 149
Поросний Василь 477
Портнова Ліза 471
Постоленко  

Виталий 368, 372
Постышев 375, 376
Потебня Олександр 6, 26, 

141-149
Пошивайли, родина 8, 17, 

18, 30, 31, 177, 186-188, 
192, 193, 222, 235, 269, 
289-293, 295, 298, 327, 
329-331, 333, 335-339, 
479

Пошивайло Богдан  
Миколайович 72

Пошивайло Богдан  
Григорович 8, 31, 48, 
340-343

Пошивайло Гаврило 16-18, 
20, 184-189, 192, 193, 
197, 218, 227, 233-235, 
239, 265, 289, 290,  
293-298, 322, 327,  
329-335, 337, 338
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Пошивайло Ігор 5, 35, 54, 
79, 395, 456

Пошивайло Леонід 285
Пошивайло (Литвиненко) 

Світлана 34, 58, 59
Пошивайло Любов 293
Пошивайло Людмила 57, 88
Пошивайло Марія 8, 34, 39, 

69, 72, 88, 304, 461, 463, 
465, 467, 482

Пошивайло Микола 233, 
234, 289, 293, 329-333, 
335, 477

Пошивайло Олесь 2, 4, 5, 
14, 21, 38, 39, 45, 46, 49, 
53, 55, 57, 58, 66-69, 71, 
78, 80-86, 88, 206, 219, 
227, 228, 236, 265, 269, 
290, 293, 298, 304, 322, 
324, 325, 328, 339, 393, 
405, 416, 456, 466, 481, 
486, 504

Пошивайло Параска 285
Пошивайло Світлана 57, 88
Пошивайло Тарас 38, 72, 

178, 182, 183, 186-188, 
192, 194, 197, 198, 201, 
203, 204, 206, 235, 238, 
239, 291, 292, 304,  
331-335, 337, 410

Пошивайло Тетяна 35
Пошивайло Юрко 45, 56, 

57, 67, 206, 270, 304, 
476, 504

Пошивайло Явдоха 16-18, 
20, 184-189, 192, 193, 
218, 227, 234, 239,  
289-294, 296-298, 322, 
327, 329-338

Правицький Яків 230
Прац Эдуард 128, 456
Пригов Дмитро 469
Прик В. М. 384
Приходнюк О. М. 441
Причепій Євген 7, 30, 305, 

307, 309
Прокопенко Інна 7, 29, 233, 

235, 237, 239, 240
Прокопович Зосима 122

Прометей 157, 388
Пророк Віктор 239
Пророк Наталя 239
Пругло Макар 179, 182-184
Пругло Марія 182, 184
Пругло Світлана 15
Пругло Федот 179
Пруст 97
Пуголовок Юрій 8, 33, 45, 

433, 435-437, 439, 441, 
483, 485

Пукало (Багрій,  
Омеляненко) Марія 
398-401, 403-406

Пукало Іван 399
Пуруша 169
Пушкарьова Надія 453, 456
Пушкін Олександр 95, 249

Рабинович Р. А. 441
Рабле Франсуа 95
Радченко Наталя 88
Радько Анатолій 51
Радько Сергій 8, 16, 32, 36, 

80, 88, 412, 414-417
Раппопорт П. А. 441
Рахно Костянтин 5, 6, 25, 42, 

118, 119, 121, 123, 125, 
127, 129, 466, 504

Рашковецький Михайло 207
Регенсбурзький  

Бернольд 133
Редько (Зіненко) Аліса 8, 32, 

414-417
Рибаков Борис 442,  

451-453, 456
Рибка Олена 23, 27
Риженко Яків 477
Рильський Максим 27, 31, 

172, 310, 339
Рібо Теодор 422
Рігельман Олександр 124
Різниченко Жанна 15
Ріпдал Охрід 469
Розвадовський  

В’ячеслав 482
Ройтбурт Олександр 207
Романишена Ольга 35,  

41, 45

Роменець  
Володимир 418, 422

Ромм Михайло 158
Роот Микола 482
Рубан 125
Рубан Василь 125, 279,  

281-283, 286
Руданський Степан 226
Руденко Михаил 369
Рудый Панько 303
Румянцев Петро 124
Русаков Сергій 471
Русанова Н. П. 441
Русов Михайло 304, 477

Савченко Ігор 158
Самоквасов Д. Я. 456
Самокиш Микола 477
Сахаров 383
Свашенко Семен 158, 159
Свендсен Ларс Фр. Г. 117
Свищо Вікторія 143, 149
Свун 244
Седов В. В. 442, 456
Селівачов Михайло 5, 205
Селюченко Олександра 7, 

17, 18, 29, 92, 93, 173, 
206, 219, 222, 227, 233, 
235, 262-270, 288, 322, 
323, 329, 336, 479

Семенко Ганна 84, 88
Семенович Анна 419
Семикин Александр 368
Семченко 380
Сенека Луцій Анней 395
Сень Михаил 359
Сергеєва Марина 456
Сердюк Ігор 6, 26, 130, 131, 

133, 135
Сердюк Левко 161
Сердюк Олександр 155, 

157, 161
Сердюченко Дмитро 234
Середа 283
Середа Олександр 359, 360
Середа Тимофей 360,  

363, 365
Сидор-Гібелинда  

Олег 207, 468
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Сидоренко Віктор 207, 468
Симоненко 380
Симоненко Василь 226
Симони Павел 128
Сингаївський Микола 226
Синиця Є. В. 441
Сиса Поліна 234, 235,  

238, 239
Ситко 350
Сікорський 326
Сіманцев Борис 155
Скарлатті 103
Скаровська Лідія 87
Скобельський Віталій 68
Сковорода Григорій 7, 23, 

27, 28, 118, 123, 124, 
128, 149, 229-232, 482

Скрипник 355, 374-376, 
380-384

Скуратівський Василь 226
Сластьон Опанас 477
Слободян Валентина 162
Смерницкий Георгий 372
Сметньов Яків 215
Смиленко А. Т. 442
Смирнова Г. П. 116
Смирнова Леся 207, 468
Сміс М. 243
Смоляков Д. 383
Сморж Борис 360
Сморж Вадим 52, 54, 217
Сморж Володимир 345, 346
Сморж Лариса 345, 346
Сморж Леонід 1, 4 , 6-8,  

12-14, 17-20, 22, 25,  
27-32, 36, 47, 49, 51, 54, 
56, 90-93, 172-179,  
182-188, 192-204, 206, 
213-228, 233-240, 247, 
248, 250, 262-273, 275, 
277, 279, 281-283,  
285-292, 385, 462, 466, 
479, 484

Сморж Марфа 360, 362
Сморж Сергій Сисойович 8, 

344-367, 369-385
Сморж Сергій Сергійович 

346, 356, 357, 362, 363, 
365, 366, 385

Снегерёва А. И. 455
Собянін Андрій 208, 471
Содомора А. 395
Соколов І. Т. 353
Солженіцин Олександр 345
Сом Микола 226
Соринський Сергій 471
Сорока Катерина 88
Сорока Юлія 7, 29, 258,  

259, 261
Соссюр Фердінанд де 167
Сосюра Володимир 226
Спанатій Любов 5
Спаська Євгенія 252,  

253, 304
Срезневський  

Ізмаїл 453, 457
Срібна Аліна 59-62
Срібний, князь 95
Сталін 275, 282, 346, 359
Станіславська  

Катерина 207, 468
Станіславський  

Костянтин 159
Старухіна 374
Стасюкевич 455
Стаут Рекс 95
Стаховський Дмитро 412
Стеблівська Наталя 7,  

30, 287
Стейла Даніела 142, 143, 149
Степаненко Микола 5
Степовик Дмитро 5
Стерлигова И. А. 257
Стернберг Роберт 422
Стефанский Е. Е. 440
Стецько 119, 120
Стодоля Назар 315
Стоян 158
Стратонова Н. О. 457
Стрепетова 160
Строкань Карина 58, 59, 

61, 62
Судакова Валентина 6, 25, 

109, 111, 113, 115, 117
Сумцов Микола 128, 142, 

442, 452, 453, 455, 457
Суреля Остап 303
Суров 380

Сухарєв Сергій 471
Сухобоков О. В. 442

Тамара 401, 403-405
Тарновська Надія 41, 43, 

78, 80
Твердохлеб Владимир 360
Творець 166, 169, 388
Тевяшови 230
Терпиловський Р. В. 441, 455
Тетяна 405
Тиблен 466
Тименко 367, 369, 372,  

377, 380
Тимофеєнко Аліна 7, 29, 39, 

41, 247, 249
Тимощук Б. А. 441, 442
Тимченко Іван 357-363,  

365, 366
Титаренко Тетяна 418, 422
Тихонович Федір 132
Тичина Павло 33, 425
Тіт Лукрецій Кар 392, 395
Тобольченко Л. 374, 385
Тойнбі Джозеф Арнольд 208
Толочко Петро 5
Толстой Олексій 95
Толстоухов А. В. 246
Томах Олесь 469
Томашевська Віра 68, 72
Топорков А. К. 148, 149
Трауберг Леонід 160
Трегубова Валентина 310, 

311, 319-321
Третьяков 349
Третьяков П. Н. 442
Трипільська Єлизавета 477
Трофименко Тетяна 128
Троцька Валентина 8, 15, 33, 

450, 451, 453, 455, 457
Тулуб Зінаїда 226, 276
Тютюнник Григорій 226
Тягун Григорій 193-195, 197, 

218, 233, 322, 329

Ужвій Наталя 155, 157, 158, 
160, 161

Українка Леся 249, 390
Ульянов Н. И. 128
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Урись Тетяна 417
Урізченко 353
Утід Хяккен 249
Ушкалов Л. 232

Федоренко Лариса 85, 88
Федорін Михайло 24, 42
Федорова Ніна 319
Федорук Олександр 5, 207
Федюшко Лідія 83, 88
Фенікс 390, 478
Фесик Антон 358
Фесык Мария 361
Филипчук М. А. 442
Філатов 318
Фірс Шепард 244
Фіялковський Назар 477
Фоменко Сергій 87
Фостер Джуді 392
Франко Іван 96, 101, 134, 

135, 141, 142, 249
Фрейд Зигмунд 171, 248, 

250, 422
Фришберг Л. 431
Фромм Еріх 171, 422
Фуко Мішель 164, 167, 170

Хайдеггер Мартін 165-167, 
170, 171

Хайям Омар 389
Халявський 95
Ханко Віталій 197, 206
Ханко Остап 206
Харари Ю. 135
Харцієв В. І. 142
Хвиля Олександр 155, 161
Хвостик Ганна 412
Хижинський  

Володимир 208
Хіггенс Джеммі 160
Хмельницький  

Богдан 154, 161
Хойновський Іосип 451, 457
Холод 380
Холоденко Олена 36
Хома 158
Хоменко Сергій 88
Хоминич Семен 369,  

372, 373

Хоск’єлд Сірі 469
Хотинская Н. 100
Хоуген Б’єрг 469
Хрипун Тетяна 71, 504
Хрущов Микита 345
Хуторянский Дмитрий 369
Хьрс (Хорс) 450

Царенок Андрій 96
Цветус-Сальхова Т. Э. 140
Церковний І. К. 284, 285
Цимбалістий Богдан 461, 

462, 467
Цісарик Володимир 270

[Чабаненко] Розалія 266, 
268, 269

Чайковський П. І. 107
Чардинін Петро 160
Чаус 360
Чебикін Олексій 420
Чегусова Зоя 81, 88, 208, 

209, 212
Чембержі Дар’я 8, 34, 468, 

469, 471
Чепа Андріян 118, 124, 128
Чепіга І. П. 127, 135
Червонюк Олена 7, 29, 241, 

243, 245
Черкас Валерій 301
Черков Георгій 247
Черненко 375
Черниш О. П. 449
Чернявский 380
Черняхівський 318
Чечель Жанна 7, 28, 221, 223
Чигрин Анатолій 357-363, 

365, 366, 385
Чижевський Дмитро 142, 

149, 461, 467
Чирвенко Федір 183, 477
Чирка (Марченко) Гордій 7, 

30, 214, 271-286
Чирка Валентина 30, 40, 44, 

48-53, 56, 67
Чирка Енгельс 36, 52, 271
Чирка Ірина 52, 235, 240
Чирка Олександр 275
Чирка Ольга 36

Чирка Петро 214
Чистякова Валентина 155, 

157, 161
Чмихов Микола 454, 457
Чміль Ганна 113, 117
Чопенко Ніна 8, 34, 52,  

473, 475
Чумак Василь 217, 226
Чупилко Михайло 355, 360, 

375, 376, 381-384

Шагайда Степан 157, 159
Шаповалов Володимир 85
Шараневич Ісидор 443, 444
Шафонський Опанас 118, 

125, 126, 128
Швачіч Г. 353, 354
Швачіч Ф. 353
Швачко Олексій 160
Швець Тамара 8, 33,  

418-421, 423, 425
Шевченко Іван 353
Шевченко Тарас 160, 161, 

182, 200, 202, 208, 217, 
226, 227, 233, 237, 249, 
272, 273, 275, 304, 311, 
315, 345, 396, 466, 477

Шевченко Юрій 419
Шевчук Валерій 129
Шевчук Павло 313
Шейко Василь 117, 207
Шемчук В. 432
Шероцкий К. 206
Шидловський В. Л. 384
Шимонович Симон (Симон 

Симонід Бендонський) 
118, 119

Ширай Василь 276
Шишков В’ячеслав 95
Шкурпела Анатолій 86, 88
Шкурпела Андрій 85, 88
Шкурпела Олександр 84, 88
Шлемкевич Микола 461
Шліман Генріх 458
Шолохов Михайло 95
Шолухо Наталя 6, 22, 23, 26, 

38, 39, 71, 136, 137, 139
Шопенгауер Артур 387, 395
Штайнталь 142
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Штанько Григорій 363
Шулик Мусій 302
Шулик Наталя 228
Шульженки, гончарі 178
Шульженко Євдоким 178
Шульженко Йосип 178
Шульженко Марко 178
Шульженко Марфа 178
Шульженко Микита 178
Шульженко Олексій 178
Шульженко Параска 178
Шульженко Тетяна 178
Шульженко Тихон 178
Шульженко Явдоха 178
Шумилович Богдан 469

Щербак 352
Щербак Василь 321
Щербак Денис 300
Щербаківський Вадим 460
Щербаківський  

Данило 202, 396
Щербаківські, родина 16
Щербань [Світлана] 327
Щербань Анатолій 304
Щербань Олена 304
Щербина  

Владислав 310-321
Щорс 158, 161

Энгельс Фридрих 101

Юдкін І. М. 108
Юнг Карл 245, 246, 389, 415, 

417, 422
Юнона 320
Юренко С. П. 442
Юрій, святий 126
Юровский И. 149
Юрченко Віталіна 304

Яворівський  
Володимир 226

Яворницький Дмитро 302
Яворский Ю. А. 127
Якименко 350
Якименко О. Н. 384
Яковенко Наталя 132, 135
Якубовський Ф. 155
Янів Володимир 461

Янковська Діана 261
Яновская 374
Яновський Михайло 247, 

418, 422, 426
Ярмолінський  

Ксенофонт 375
Яровата Вікторія 504
Ярощук Гордій 160
Ясюнова Людмила 419
Яхве 166
Яценко Марія 8, 31, 329, 331, 

333, 335-337, 339
Яценко Оксана 8, 32, 409, 

411, 413
***

Andrella Mykhailo 129
Anholt Simon 108
Antonovych Danylo 162
Artaud Antonin 140
Artiukh Vadym 11, 449
Baranowicz Łazarz 129
Barbery Muriel 9, 101
Belko Oleh 11, 432
Berezdetsky Denys 9, 171
Berezynets Iryna 9, 154
Bohynsky Leonid 212
Bondarenko Yevhen 162
Buchma Amvrosiy 162
Chechel Zhanna 10, 223
Chemberzhi Dariya 11, 472
Chepa Andriyan 129
Chervoniuk Olena 10, 246
Chystiakova Valentyna 162
Chopenko Nina 11, 475
Chyrka Hordiy 10, 286
Deleuze Gilles 140
Demeshchenko Violeta 9, 162
Drahomanov Mykhailo 93
Galatowsky  

Joanykiy 129, 135
Gawatowicz Jakub 129
Gilyarov Aleksey 9, 154
Gorkiy Aleksey 93
Govers Robert 108
Guattari Felix 140
Havrysh Larysa 10, 304
Hryn Hryhoriy 11, 343
Hryn Natalia 10, 298

Ibrahimova Natalya 10, 270
Ilyinsky Andriy 212
Joseph Arnold 212
Kalynovsky Hryhoriy 129
Khvylia Oleksandr 162
Klonowicz Sebastian  

Fabian 129
Klymenko Olena 10, 206
Kolomiyets Inna 321
Korus Olena 10, 321
Kotliarevsky Ivan 10, 321
Kovalenko Oksana 9, 135
Krushelnytsky Maryan 162
Krychevsky Vasyl 11, 460
Kuna M. 442
Kurbas Les 9, 162
Lykova Oksana 11, 328
Lypa Hanna-Oksana 11, 395
Manzhenko Valeriy 10, 232
Maryanenko Ivan 162
Matiushko Bohdan 9, 149
Metka Liudmyla 11, 408
Miliutenko Dmytro 162
Mishchanyn Viktor 10, 11, 

286, 385
Mozgova Natalia 9, 93
Musatov Yuriy 212
Olianina Svitlana 10, 257
Omelianenko Vasyl 11, 408
Ovsianyko-Kulykovsky 

Dmytro 9, 149
Panasiuk Halyna 10, 228
Plokhoy Anton 11, 460
Poshyvailo  Mykola 339
Poshyvailo Bohdan 11, 343
Poshyvailo Havrylo 298, 339
Poshyvailo Mariya 11, 467
Poshyvailo Oles 3
Poshyvailo  

Yavdokha 298, 339
Poshyvailos, family 11, 298
Potebnia Oleksandr 9, 149
Profantova N. 442
Prokopenko Inna 10, 240
Prychepiy Yevhen 10, 309
Puholovok Yuriy 11, 442
Radko Serhiy 11, 417
Rakhno Kostyantyn 9, 129
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Redko Alisa 11, 417
Seliuchenko  

Oleksandra 10, 270
Serdiuk Ihor 9, 135
Serdiuk Oleksandr 162
Shafonsky Opanas 129
Shcherbyna Vladyslav 321
Sholukho Natalia 9, 140
Shvets Tamara 11, 426
Skovoroda Hryhoriy 10, 232
Smorzh Leonid 4, 9, 10, 11, 

220, 223, 228, 240, 270, 
286, 288, 298, 328, 339, 
343, 385

Smorzh Serhiy 11, 385
Soroka Yuliya 10, 261
Steblivska Natalia 10, 288
Sudakova Valentyna 9, 117
Szaraniewicz I. 449
Szymonowicz Szymon 129
Tymofeienko Alina 10, 250
Tregubova Valentyna 321

Trotska Valentyna 11, 457
Uzhviy Natalia 162
Vasylko Vasyl 162
Volkov Serhiy 9, 108
Vyshensky Ivan 129
Yatsenko Mariya 11, 339
Yatsenko Oksana 11, 413
Zhukova Natalia 9, 101
Zinenko Tetiana 10, 212
Zinoviiv Klymentiy 129, 135
Zuban Viktoriya 10, 220
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ГЕОГРАФІЧНИЙ
ПОКАЖЧИК

Абрамцево 429
Австрія 428
Азія 258
Англія 175

Балкани 448
Балтика 216
Баляснівський район 347
Батьки 276
Берлін 210
Бернів 447, 448
Бєлгородська область 434
Білорусь 122, 486
Більське городище 477
Бірки 271
Близький Схід 261
Бовшів 448
Борзна 126
Бразилія 486
Братислава 122
Бродівський район 443, 444
Брянська область 434
Бугаївка 402
Буковина 483
Бухалівка 340
Бучач 102

Валлоріс 210
Варшава 428
Васильків 403
Васьки 214
Велика Британія 419
Великі Лучки 122
Венесуела 460
Венеція 255

Верхнее Поднестровье 449
Вильна 127
Відень 122, 210
Візантія 254, 257, 258
Вільхове (Зайцеві хутори) 

178, 239
Вінниця 35, 242
Вінниччина 409
Водяне 437
Волга, річка 454, 456
Волинцеве 435, 437, 438
Волинь 120, 122, 449
Волокитине 7, 29, 251-253, 

256, 257
Волхов, річка 119
Воронеж 441
Ворскла, річка 442
Восточная Европа 449
В’ятська губернія 428

Гадяч 126, 275
Гаркушинці 36
Германия 368
Гетьманщина 121, 130,  

131, 133
Глинськ 126
Глухів 103
Говтва 302, 303
Голландія 175
Гончарівка, куток 303,  

401, 403
Городнянський повіт 126
Гуцульщина 483

Давня Греція 105
Давня Русь 450, 453

Деревки 239, 375
Джийя, урочище 447
Дзінтарі 311, 312
Диканський район 213, 359, 

362, 381
Диканька 303, 347
Днепро-Донское  

междуречье 441
Дніпро 205, 457
Дніпро, річка 309, 441
Дніпровське Лівобережжя 

433, 440-442
Дніпровське Лівобережжя 

України 483
Дніпровське Лісостепове 

Лівобережжя 481
Дніпровсько-Деснянська 

низовина 434
Дніпропетровщина 409
Дністер, річка 257, 443,  

445, 448
Донецька область 311
Древняя Россия 257
Древняя Русь 261, 442, 450, 

451, 453-456
Дунай, річка 159

Едмонтон 232
Елизаветовка, хутір 359

Євпаторія 214
Європа 122, 133, 135, 169, 

258, 399, 441, 448, 478
Єлизаветино 346, 381
Єреван 399
Єрусалим 121
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Животинне,  
городище 435-437

Житомирська область 182

Зайцеві хутори (Вільхове) 
178, 239

Закарпаття 105, 122, 124, 409
Западная Россия 127
Запоріжжя 5
Запорізька Січ 102, 122, 249
Зарічненський  

археологічний  
комплекс 440

Захід 242, 244, 259, 390
Західна Європа 448
Зимневское городище 440
Зіньків 126, 293
Зіньківський повіт 346, 428
Зіньківський район 271, 477
Золочівський район 444

Иваново 457

Івано-Франківська  
область 448

Івано-Франківщина 240, 409
Ізраїль 232
Індія 232, 260
Індія Великих Моголів 258
Іран 259, 260
Італія 419, 448

Кавказ 216
Казанська губернія 428
Каліш 119, 121
Кам’янець-Подільський 482
Канів 304
Карабазівка 285
Каракас 460
Кардашів вал, городище 476
Карпати, гори 240, 441
Карпато-Дністровський  

регіон 449
Карфаген 314
Катеринославська  

губернія 428
Кельменецький район  

447, 448
Кернички, урочище 447

Київ 5-8, 18-32, 34-36, 90, 93, 
94, 100-105, 107-109, 
116, 117, 120, 126-129, 
135, 141, 150, 154, 155, 
161, 162, 172, 205, 206, 
216-218, 222, 233, 236, 
240-242, 244, 246, 250, 
251, 254, 257, 261, 264, 
266-269, 303-305,  
309-313, 318, 320, 321, 
326, 335, 337, 339, 385, 
395, 406, 414, 416, 420, 
440-442, 449, 455-457, 
459, 466-468

Київська держава 440
Київська область 403, 434
Київська Русь 118, 126, 259, 

260, 442, 450, 451, 454, 
456, 457, 483 

Київщина 122, 402, 409, 455, 
456, 458

Китай 419, 470, 474
Кіровоградщина 409
Кобеляцький повіт 428
Коболчин 464
Кодин 439, 441
Коломия 266
Коростень 319
Котельва 214, 285, 303, 375
Краснокутськ 214, 283
Кременчук 103
Крим 214
Кримське ханство 259
Кролевець 125
Курська губернія 428
Курська область 403,  

404, 434
Курчатов 403
Кустолово 376

Латвія 311, 312
Ленінград 127, 128, 246, 326, 

440, 441, 456
Липинское городище 441
Липівці 275
Литва 122
Лихачівка 214

Лівобережна Україна 121, 
304, 440, 441, 456,  
477, 486

Лісостеп 434
Лондон 244, 460, 470
Лохвицький повіт 428
Лохвиця 126
Лтава 435, 436, 437, 438
Лугове (Чехи) 443, 444
Луцьк 27, 105, 120
Львів 5, 8, 32, 33, 103, 105, 

117, 119, 120, 205, 242, 
246, 250, 259, 261, 304, 
345, 346, 386, 392, 442, 
443, 449, 459, 466

Львівська область 443, 444
Львівщина 240, 409
Люблін 119

Майданецьке 7, 30, 305, 
307-309

Макарів Яр 481
Мала Азія 260
Мала Росія 125, 127, 128
Малі Будища 178, 183, 239, 

276, 476
Мармарощина 124
Межиріч 36
Мейсен 323
Мелитополь 154
Миколаїв 5, 455
Миколаївщина 409
Милан 471
Миргород 459
Миргородський повіт 428
Михайлівка 348
Мінськ 120, 395
Міські Млини 17-19, 178, 

179, 183, 213, 216, 219, 
233, 235, 262, 267, 268, 
282, 285, 293, 345, 347

Мічиган 470
Молдавія 259
Монастирище 441
Москва 91, 93, 100, 101, 116, 

117, 125, 127, 128, 135, 
140, 148, 149, 171, 206, 
215, 232, 246, 250, 257, 
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261, 303, 317, 318, 326, 
347, 417, 440, 441, 442, 
449, 455-457, 466

Московська губернія 428
Московська область 311
Московське царство 256
Московщина 122
Мохначанське  

городище 441
Мошанець 447, 448
Мукачево 122, 128
Мюнхен 127

Наддніпрянщина 125
Невріда 445
Ніжин 126
Нікополь 211
Німеччина 125, 232, 428
Новгород-Сіверський 120, 

122
Новий Афон 216
Новосілка-Костюкова 445
Нью-Йорк 127, 244, 460

Одеса 242, 459
Одещина 409
Опішне 2, 4-8, 12-17, 19-22, 

24-36, 38, 47, 51, 54, 58, 
67, 73-76, 93, 118, 130, 
172, 173, 175, 176, 178, 
179, 182-188, 192-195, 
197-207, 210, 211,  
213-222, 224-228,  
233-235, 238-240,  
262-264, 266, 267,  
269-273, 275, 276, 278, 
280, 281, 283-287,  
289-295, 297-299, 301, 
303, 304, 322-335, 337, 
339-344, 349, 356, 357, 
359-363, 374, 379,  
385-387, 390, 393,  
395-400, 402-410, 412, 
416, 427-430, 433, 435, 
437, 438, 450, 456, 458, 
459, 461, 476-480,  
481-486, 504 

Опішнянський район 273, 
276, 277, 279, 283, 304, 

340, 344, 348, 349, 354, 
355, 357, 374-376

Орданівка 213
Орданівська волость 346
Османська Туреччина 258, 

259
Острог 103
Острогозьк 230

Падуя 210
Париж 175
Пекін 470
Переславль-Залесский 127
Переяслав-Хмельницький 

326
Пермська губернія 428
Персія 175
Петербург 103, 123
Петербурзька губернія 428
Петриків 445, 448, 449
Петрів яр 291
Писаревщина 362
Південна Європа 478
Підгайці 102
Підьба 119
Пірки 347
Поділля 259, 483, 484
Поднепровье 456
Покрівське 374
Полісся 131, 434, 441, 466
Полонне 20, 75
Полоцьк 216
Полтава 5, 6, 8, 20, 24, 26, 30, 

33, 34, 36, 130, 133, 149,  
206, 216, 265, 272, 291, 
346, 349, 356, 357, 359, 
361, 366, 368, 369, 374, 
376, 379, 380, 381, 384, 
385, 429-432, 439, 466, 
473, 481, 486, 504

Полтавська губернія 427
Полтавська область 271, 

272, 274, 278, 280, 281, 
283, 285, 286, 303, 340, 
344, 356, 364, 367, 369, 
370, 372, 377-381, 385, 
396, 434, 477, 482

Полтавщина 4, 6-8, 12, 13, 
36, 123, 124, 131, 175, 

178, 182, 183, 185-188, 
192-195, 197, 198, 201, 
203-205, 213, 214, 219, 
234, 235, 238, 239,  
278-281, 290-292, 294, 
295, 301, 304, 325,  
330- 335, 337, 341-343, 
369, 373, 379, 385, 397, 
398, 400, 405, 407-410, 
427, 430, 458, 463, 476, 
481, 483, 484

Польща 119, 122, 477,  
368, 486

Попівка 178, 239, 404
Прага 127
Прикарпаття 442, 449
Прут, речка 441
Пряшів 5

Рівне 105
Рівненщина 409
Річ Посполита 120
Розтоки 439
Роменський повіт 124
Ромни 126, 376
Росвигово 122
Російська імперія 104, 125, 

174, 252, 429, 477
Росія (Російська Федерація) 

91, 93, 125, 257, 419, 
429, 431, 434

Рублівка 214
Русь 127, 257, 450, 451,  

453-457
Русь-Роксоланія 119

Сан-Марко 255
Сан-Паулу 244
Санкт-Петербург 100, 125, 

127, 128, 140, 148, 149, 
206, 304, 328, 395, 431, 
441, 455, 456, 466,  
471, 472

Саркел (Біла вежа) 435-437
Северный Таиланд 388
Северянская  

Черниговщина 456
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