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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Традиція пейзажного живопису в Криму налічує 

біля 200 років. Він був і залишається провідним жанром цього регіону. 

Історія краю, його екзотика, насичені сонячним світлом краєвиди  не одне 

століття нестримно притягували митців, які оспівували і продовжують 

оспівувати красу кримської землі. Проте пленеризм як метод зображення 

природи в його загальноєвропейському розумінні серед кримських митців 

активного розвитку набув лише з другої половини ХХ ст., у той час як в 

інших регіонах уже з кінця ХІХ ст. поширювався і виходив на нові рубежі 

саме пленерний пейзаж. Важливою подією для подальшого розвитку 

пленерного руху в Криму стало заснування в Гурзуфі постійно діючої 

творчої бази для проведення пленерів, куди приїжджали митці з України та 

різних регіонів колишнього Радянського Союзу, обмінюючись творчими 

здобутками, що створювало прецедент для взаємовпливів і взаємозбагачення 

окремих регіональних шкіл. Нині творчість місцевих кримських майстрів, що 

вже являє цілісне регіональне явище з рисами самобутньої кримської 

пейзажної школи, ще мало притягувала увагу науковців і не стала предметом 

спеціального мистецтвознавчого дослідження. Актуальність вивчення цієї 

теми полягає в гострій необхідності глибше осмислити процеси, що 

відбуваються в сучасному образотворчому мистецтві нашої країни. З іншого 

боку, увага до цієї теми викликана зростаючим протиставленням людського 

світу природі, коли нещадно знищується історичний ландшафт, поширюється 

технократичне мислення, руйнується природне середовище існування 

людини. 

Тому метою дисертації є комплексне висвітлення етапів розвитку 

кримської пейзажної школи та еволюції пейзажного мислення її 

представників, традицій та новацій в їхній творчості та характерних 

художньо-стилістичних особливостей у пейзажному живописі майстрів 

окремих місцевих шкіл. Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 
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- дослідити витоки та еволюцію малярської традиції кримської 

пейзажної школи; 

- зібрати, систематизувати і ввести в науковий обіг нові фактичні дані 

для вивчення пейзажного живопису кримських митців ХХ ст.; 

- розкрити особливості шляхів розвитку пейзажного живопису в 

кримському регіоні та окреслити коло майстрів, які визначали його вектори 

на кожному з історичних етапів; 

- проаналізувати за художньо-стильовими та техніко-технологічними 

ознаками пейзажні твори кримських митців, уведені до наукового обігу; 

- розглянути основні напрямки у розвитку кримського пейзажного 

жанру на матеріалі окремих місцевих шкіл; 

- вивчити мистецтво акварелі кримських майстрів як важливу складову 

пейзажного живопису на півострові; 

- провести аналіз пейзажного жанру у творчості кримськотатарських 

митців та показати їхню роль у розвитку культури краю; 

- висвітлити зв’язок традицій в пейзажному жанрі Криму і сучасних 

тенденцій розвитку та визначити місце кримської пейзажної школи в 

українському мистецтві. 

Об’єктом дослідження є пейзажний жанр у живописі Криму ХХ ст. 

Предметом дослідження є традиції в пейзажному жанрі кримського 

регіону та сучасні тенденції розвитку, а також художньо-стильові 

особливості творчості кримських пейзажистів – представників окремих 

місцевих шкіл, включаючи кримськотатарських митців. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють все ХХ ст. Але, оскільки 

необхідно було розглянути витоки та подальшу роль традиції в пейзажному 

живописі Криму даного періоду, доводилось звертатись до  особливостей 

художньої практики в регіоні, починаючи з середини ХIХ ст. 

Територіальні межі дослідження зумовлені місцем творчої діяльності 

кримських пейзажистів, що визначається теренами Криму. 
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Методологічні засади дисертації зумовлені темою і ґрунтуються на 

принципах комплексного і системного підходів. При визначенні 

методологічних засад дисертації за основу були взяті дослідження 

М. Алпатова [11], Н. Асєєвої [18–19], П. Білецького [46], Б. Віппера [77], 

М. Волкова [80], М. Волошина [196], В. Лазарєва [182], В. Прокоф’єва [269], 

Д. Сараб’янова [284–286], О. Федорова-Давидова [320], О. Федорука [324]. 

присвячені методології сучасного мистецтвознавства, теорії загального 

художнього процесу, проблемам стилю та досвіду порівняльного 

дослідження. На різних етапах роботи важливим було дотримання принципів 

історизму у поєднані з детермінізмом. Принцип детермінізму обумовлений 

специфікою розвитку художнього процесу в Криму, в аналізі якого 

застосовано синхронно-діахронний підхід: він допускає, що подібні явища 

можуть розвиватися з певним запізненням. Основними стали методи 

історико-культурного, компаративного, порівняльно-типологічного, 

іконологічного, художньо-стилістичного,  техніко-технологічного аналізу та 

гіпотетичний метод. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі: 

- зібрано, систематизовано та проаналізовано наявні літературні 

джерела та  залучено значний корпус пейзажів Криму з музейних фондів і 

приватних зібрань, що дозволило вперше здійснити комплексне дослідження 

пейзажного живопису ХХ ст. цього регіону; 

- уперше виявлені та проаналізовані основні етапи розвитку 

пейзажного живопису Криму з урахуванням факторів, що впливали на 

художньо-образний зміст творів; 

- при дослідженні шляхів розвитку пейзажного живопису в 

кримському регіоні вперше висвітлені його особливості та окреслено коло 

майстрів, які визначали його вектори на кожному з історичних етапів; 

- до наукового обігу введені і проаналізовані за художньо-стильовими 

та техніко-технологічними ознаками нові твори майстрів кримського 

пейзажного жанру, обійдені увагою науковців; 
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- при вивченні основних напрямків у розвитку кримського пейзажу 

визначена циклічність концептуальної спрямованості творів початку і кінця 

ХХ ст. в окремих місцевих школах, уперше введених до наукового обігу; 

- долучено до аналізу значний корпус нових акварельних творів 

кримських майстрів, що уможливило розгляд цієї галузі як важливої 

складової пейзажного жанру на півострові; 

- уперше проаналізовано пейзажний живопис кримськотатарських 

митців і визначено їхній внесок у розвиток культури краю; 

- автором розкрито зв’язок традицій у пейзажному жанрі Криму та 

сучасних тенденцій розвитку, визначено місце кримської пейзажної школи 

ХХ ст. в українському мистецтві. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Проведене дослідження відповідає плану підготовки наукових кадрів 

кафедри теорії і історії мистецтв ХДАДМ і тематиці держбюджетних 

досліджень «Традиційне мистецтво Сходу і Заходу в культурному просторі 

України: від середньовіччя до сучасності», 2009–2010 роки (№ 0109U003031) 

і «Логіко-семантичне моделювання візуального простору: соціокультурні та 

філософські аспекти», 2011 рік (№ 0112U001612). 

Теоретичне значення. Дисертація являє  цілісне, науково обґрунтоване 

дослідження розвитку пейзажного жанру в Криму, його регіональних 

особливостей та місця в українському мистецтві. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що викладені в ній 

результати можуть бути використані при викладанні відповідних навчальних 

курсів у мистецьких закладах освіти, при написанні підручників і 

узагальнюючих праць з історії українського мистецтва, довідкових і 

краєзнавчих видань з історії культури та мистецтва краю,  у роботі музеїв і 

галерей, а також у творчій роботі митців. 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що всі викладені в роботі 

матеріали та висновки є результатом одноосібного дослідження автора, яка, 

будучи сама митцем, мешкаючи в Криму протягом тривалого часу, 
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безпосередньо вивчала багатонаціональну культуру краю. Усі 21 публікації 

здійснені одноосібно. 

Апробація основних положень дисертації здійснювалась у 16 

доповідях на наукових, науково-практичних та науково-методичних 

конференціях: 

1. Регіональні особливості витоків пейзажного жанру митців 

південно-східного Криму. (Міжнародна науково-методична конференція 

«Дизайн-освіта 2009: сучасна концепція дизайн-освіти України», Харків, 

ХДАДМ, 27–29. 04. 2009); 

2. М.С. Барсамов та його роль у розвитку живопису в Феодосії в  ХХ 

ст. (Міжнародна науково-методична конференція «Дизайн-освіта 2009: 

сучасна концепція дизайн-освіти України», Харків, ХДАДМ, 27–29.04. 2009); 

3. Відлуння імпресіонізму в пейзажах кримських митців ХХ ст. 

(Наукова конференція «Треті читання пам’яті М.Ф. Біляшівського» за темою 

«Імпресіонізм і Україна», Київ, НХМУ, 18. 12. 2009); 

4. К проблеме пейзажа в творчестве Н.С. Самокиша (Международная 

научно-практическая искусствоведческая конференция «Н.С. Самокиш и его 

ученики», Бахчисарай – Симферополь, БИКЗ, СХМ, 25–27. 10. 2010); 

5. Импрессионистические тенденции в пейзажной живописи Крыма 

ХХ в. (Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы искусства: история, теория, методика», Минск (Белорусь), БДПУ 

им. М. Танка, 7–8. 04. 2011); 

6. Традиції та новаторство в пейзажному живописі Криму ХХ ст. 

(Міжнародна наукова конференція «Музеї та галереї в міській культурі: 

історія та сучасність», Одеса, ОНПУ, МСМО, 19–21. 04. 2011); 

7. Кримський пейзаж (стан вивченості проблеми) (Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Матеріально-художня культура: проблеми 

теорії та практики», Харків, ХДАДМ, 19–20. 05. 2011); 

8. Особенности развития крымского пейзажа (первое десятилетие ХХ 

в.) (Международная научно-практическая конференция «Традиционная и 
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современная культура: история, актуальное положение, перспективы», Пенза, 

ПГТА, Москва, МГУ, Минск, БГАМ, 20–21. 09. 2011); 

9. Пейзаж у живописі кримських татар першої половини ХХ століття 

(Наукова конференція «Четверті читання пам’яті 

М.Ф. Біляшівського» за темою «Особливості регіональних мистецьких шкіл 

України», Київ, НХМУ, 27–28. 10. 2011); 

10. Стильові особливості пейзажного живопису кримських татар до 

депортації (Міжнародна науково-практична конференція «Дизайн-освіта в 

Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та євроінтеграція», Харків, 

ХДАДМ, 2–4. 11. 2011); 

11. Прояви полістилізму в пейзажному живописі кримських татар після 

повернення з депортації (VII Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українська культура: стан і проблеми функціонування у світовому 

просторі», Рівне, РДГУ, 10–11. 11. 2011); 

12. К.Ф. Богаєвський і М.О. Волошин як представники стилю модерн у 

пейзажному живописі Криму (ІІ Міжнародна Інтернет-конференція 

«Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського 

простору», Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 28. 12. 2011); 

13. Культура акварели в пейзажной живописи Крыма ХХ в. 

(Всероссийская научная конференция «VII Болховитиновские чтения» по 

теме «Искусство в современном мире: Текст. Контекст. Гипертекст», 

Воронеж, ВГАИ, 5–7. 11. 2014); 

14. Нове розуміння ролі лінії і кольору в пейзажах кримського періоду 

М.С. Самокиша (Scientific and Professional Conference «Humanities and Social 

sciences in the Era of Globalization – 2016», Budapest, 28. 05. 2016); 

15. І.К. Айвазовський і А.І. Куїнджі (до питання витоків традиції 

«кіммерійського пейзажу») (Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття», Харків, 

ХДАДМ, 13. 10. 2016). 
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16. Кримські краєвиди в пейзажі-картині митців півострова другої 

половини ХХ ст. (регіональні та стильові особливості) (ІІІ Міжнародний 

Конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському 

просторі», Одеса, ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 18–21. 05. 2017). 

Публікації.  Основні положення  дисертації  викладено у 21 публікації. 

8 статей опубліковано в наукових збірниках, затверджених Атестаційною 

колегією ДАК України як фахові, та 2, що введені в наукометричну базу. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (398 позицій) та додатків (окремий 

том). Обсяг основної частини – 195 с. Додатки містять ілюстрації (305 

позицій), список ілюстрацій, список кримських майстрів пейзажу, перелік 

публікацій. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

 

Розвиток пейзажного жанру в живописі кримських митців ХХ ст., 

особливо його другої половини, коли тут запрацювала досить міцна пленерна 

школа зі своїми, притаманними саме їй регіональними особливостями, 

значною мірою зумовлений попередніми етапами розвитку. Незважаючи на 

одне з останніх місць в ієрархії жанрів за радянських часів, про що писав 

І. Голомшток у книзі «Тоталітарне мистецтво» [101], опублікованій у 

Німеччині в середині 1980-х років, а в 1994 році виданій у Росії, пейзаж як 

жанр не зник. Більше того, як відзначала одна з дослідниць українського 

пейзажу Н. Асєєва, повністю зректись здобутків імпресіонізму, що 

заборонялись ідеологами тоталітарної системи для використання в практиці 

радянського мистецтва, ніяк не вдавалось [18]. Пейзаж залишався досить 

активною складовою образотворчого мистецтва радянського періоду. Він 

розвивається не тільки в «чистому» вигляді, але й органічно входить до 

панорамних сюжетних картин та побутових замальовок, стає невід’ємною 

частиною ліричних композицій, виступає не лише як фон, середовище в 

жанрових картинах, портретах, а й використовується для посилення 

змістових та емоційних акцентів. Відносно низки інших регіонів, особливо 

столичних міст, живопис Криму відрізнявся значно меншою кон’юнктурою 

та політичною заангажованістю. Тут залишалось значно більше творчої 

свободи, що уможливлювало розвиток пейзажу як одного з провідних жанрів 

краю. 

Пейзаж як жанр у мистецтві Криму з його особливостями шляхів 

розвитку та стилістичною своєрідністю ще не став предметом дослідження в 

сучасній мистецтвознавчій науці. Існують напрацювання щодо пейзажної 
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традиції  в окремих регіонах України та пов’язаною з нею проблеми пленеру. 

Зокрема, це дисертації Б. Мисюги «Краєвид у малярстві Галичини першої 

третини ХХ ст.» [214] та А. Носенко «Пленер в живописі Одеси другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття» [229]. Творчістю одеських 

пейзажистів займався також В. Афанасьєв [20]. Нещодавно була захищена 

кандидатська дисертація О. Чурсіна, предметом дослідження якої стала 

пленерна традиція, як передумова розвитку сучасного пленерного руху в 

Україні [339], де автор намагається охопити різні регіони, але Криму 

торкається лише оглядово, зосереджуючись лише на його провідних 

майстрах пленерного олійного малярства. Харківська пейзажна школа 

відображена у вступній статті В. Нємцової, С. Бінусової та О. Денисенко в 

спеціальному альбомі [329], але дана публікація охоплює лише останню 

чверть ХІХ – початок ХХ ст. На матеріалі пейзажного жанру Харкова, але у 

фотомистецтві іншого періоду – останньої третини ХХ ст., побудовано 

дисертаційне дослідження Т. Павлової [238]. Вивчення пейзажного жанру в 

Закарпатті стало частиною кандидатської дисертації І. Луценка [188], 

присвяченої  живопису цього регіону України. 

Дослідженням пейзажної творчості визначних українських майстрів 

минулого, серед сучасних науковців займались О. Лагутенко, написавши 

вступну статтю до альбому про М. Ткаченка [216], В. Петрашик – про 

М. Бурачека [247], Ю. Ямаш, який вивчав творчість львівського пейзажиста 

І. Труша [354]. 

Таким чином, узагальнюючої ґрунтовної праці про традиції, їх 

становлення та розвиток в українському пейзажному живописі в цілому, його 

регіональних особливостей, ще не існує. Етапом на шляху до створення такої 

цілісної картини може стати дослідження кримської пейзажної школи. 

Історично склалося так, що кримський живопис у ХХ ст. розвивався в 

єднанні двох мистецьких традицій – російської та української. Переважна 

більшість кримських митців ХХ ст. отримували освіту в російських вищих 

навчальних закладах, де й зачерпали основи традиції, привнесеної до 
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кримської живописної школи при її формуванні. Разом із тим із другої 

половини ХХ ст. вона почала активно поповнюватись випускниками 

українських вищих навчальних закладів. Тому до аналізу були залучені 

мистецтвознавчі джерела, що розглядають традицію формування пейзажного 

жанру в обох національних школах. 

У теоретичному осмисленні досліджуваної проблеми в процесі роботи в 

пригоді стали статті місцевих та інших авторів, дотичних до нашої теми, 

особливо наведений у них фактологічний матеріал, а саме: М. Волошина [81–

87], [195–197], Н. Мірошниченко, І. Овчинкіної, О. Петриченка [89], 

В. Кеменової [244], Г. Федотової [109], [342], О. Бассехеса [36–37], Л. Бровко 

[68], В. Бялика [70], І. Арбітайло [78], [11], [206], І. Злобіної [124], 

Л. Кудряшової [230], Л. Кружко [206], О. Федорука [322–324], Л. Лазенкової, 

А. Петренко [90], [183], В. Голубєва [33], [300], А. Баскакової [239], 

Р. Попової [197], [266], [289], Н. Бендюкової [288–289], Л. Смирнової [230], 

[288], Л. Ширяєвої [343–346], Т. Рижової [350], Л. Таїрової, О. Самойлової 

[332] та ін. З мемуарних матеріалів важливі дані містять спогади акварелістів 

М. Волошина [197], Я. Басова [34] і художниці В. Фаворської [315] та 

листування К. Богаєвського [42]. 

У процесі роботи над темою було вивчено досить широке коло 

літературних джерел – монографії, альбоми, статті, каталоги виставок, 

публікації в періодичній пресі, архівні документи та мемуари. Проводились 

також інтерв’ю. Все це можна систематизувати за кількома групами. Першу 

групу джерел складають праці загальнотеоретичного характеру, присвячені 

саме пейзажу як мистецькому жанру. Дослідження голландської, польської та 

чеської пейзажної традиції глибоко опрацьовано сучасними польськими 

мистецтвознавцями, зокрема Станіславом Билиною, Урсулою Мазурчак, 

Індірою Мальчер, Є. Снежинською-Столотт, Єжі Стрельчиком [214] та ін. 

Російську історіографію щодо вивчення цієї проблеми в основному 

характеризують праці Б. Асаф’єва [17] та С. Маковського [194], а також 

дисертаційні дослідження 1997–2007 років – Є. Грецької [103], 
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П. Козорезенка [144], І. Любимової [189], Т. Неклюдової [223], О. Струкової 

[304] та ін. 

Починаючи з другої половини ХІХ ст. пейзаж постає одним із провідних 

жанрів живопису в європейському мистецтві взагалі. Наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. по всій Європі поширюється пейзажний рух, набуваючи рис 

самобутніх національних шкіл, що так само простежується в російському та 

українському мистецтві живопису. Важливу роль у цьому процесі відіграли 

творчі досягнення таких визначних пейзажистів, як: І. Айвазовський, 

М. Беркос, К. Богаєвський, М. Бурачек, Ф. Васильєв, С. Васильківський, 

А. Васнецов, М. Волошин, К. Коровін, К. Костанді, М. Кузнецов, А. Куїнджі, 

І. Левітан, П. Левченко, О. Саврасов, В. Серов, М. Ткаченко, І. Труш, 

І. Шишкін та ін. Стверджуючи ідею національного пейзажу, ці майстри 

новими живописними засобами освоювали великий спектр нових художніх 

завдань. 

У російському та українському пейзажі другої половини ХІХ ст. 

вирішувалися проблеми світлоповітряного середовища, ставилися завдання 

пленеру, які пізніше знайшли продовження в пейзажі ХХ ст. 

Експериментальна праця художників та вчених у пошуках нових 

можливостей виразності кольору сприяла появі нових методів передачі 

світлоповітряного середовища. Вивченню проблеми зображення простору, а 

саме його світлоповітряності присвятили свої праці М. Аленов [229], 

М. Алпатов [229], В. Афанасьєв [20], О. Бенуа [368], О. Габричевський [98], 

П. Говдя [186], К. Кларк [357], Б. Лобановський [186], О. Лясковська [191], 

О. Муріна [219], Дж. Ревалд [274–275], Д. Сараб’янов [284–285], В. Стасевич 

[229], О. Федоров-Давидов [320–321] та ін. 

Генетичний зв’язок кримського пейзажу ХХ ст. з традицією російського 

мистецтва у використанні досягнень пленеризму та імпресіонізму слугував 

поштовхом для вивчення джерел, що стосуються даної тематики. Це 

монографічні видання та наукові статті М. Германа [100], Верн Свансон 

[366], В. Філіпова [328], дисертаційне дослідження Н. Джуманіязової [110], 
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альбоми, присвячені творчості представників «Союзу російських 

художників» [205], [272] та іншим російським пейзажистам, що 

використовували імпресіоністичний метод [2], [7–8], [16], [168], [173], [245]. 

Важливими джерелами для нас виявились також праці з теорії та історії 

пейзажу як жанру живопису, серед яких найбільше стали в пригоді 

дослідження О. Бенуа [6], [368]. К. Богемської [246], В. Бялика [70], 

К. Єгорової [114], В. Маніна [201] та ін. 

У процесі дослідження нашої проблеми використані також 

мистецтвознавчі праці, в яких порушуються питання побудови художнього 

образу, лінійної та повітряної перспективи, світла та кольору, стилю, а також 

філософсько-культурологічного трактування жанру пейзажу. А саме 

Ж. Базена [23], Г. Вельфліна [75], Б. Віппера [77], Ю. Дамиша [106], 

Т. Дьякової [113], Л. Жегіна [119], Е. Панофського [241], Н. Певзнера [243], 

Б. Раушенбахa [273], М. Ямпольського [355]. 

З другої половини ХХ ст. пейзажний жанр усе більше притягує увагу 

російської мистецтвознавчої науки і входить до кола наукових інтересів 

Г. Черлінка [338], О. Сопоцинського [301], О. Федорова-Давидова [320], 

Ф. Мальцевої [199]. Привертає увагу книга О. Нiкуліної «Природа очима 

художника» [227], в якій автор комплексно підходить до питань жанру, 

досліджуючи складну картину зміни стилів та різноманіття художніх 

напрямів, специфіку природного, сільського, індустріального та міського 

пейзажу. В альбомі К. Богемської «Пейзаж. Сторінки історії» [246] 

розглядаються не тільки проблеми жанру, а й різновиди принципів 

пейзажного бачення в історії образотворчого мистецтва. 

Визначним явищем у вивченні російського пейзажу стала грунтовна 

праця В. Маніна «Російський пейзажний живопис» [201]. Автор простежує 

етапи розвитку пейзажного живопису з моменту його виникнення в 

російському мистецтві. Декілька періодів, що співпадають із пануванням у 

цей час певних художніх угруповань, розглядаються в окремих розділах, 
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зокрема «Союз російських художників» та «Московські живописці». По суті, 

праця В. Маніна – антологія російського пейзажу. 

Інтерес до пейзажної теми помітно зростає і в українському 

мистецтвознавстві, особливо в останній третині ХХ ст. Наявність 

запреречуваних  офіційною наукою радянського періоду імпресіоністичних 

відголосків в українському пейзажі ХХ ст. стверджується Н. Асєєвою в статті 

«Ремінісценції імпресіонізму в українському живописі ХХ ст.» [18]. Автор 

зазначає, що для українських майстрів пейзажу є характерним саме 

емоційно-ліричне осягнення природи. У своїх живописних пошуках вони 

наближуються до елегійної поетики пленеру, від якої відійшли імпресіоністи, 

зосередивши увагу на відображенні скороминучого, миттєвого. Пленеристів 

більше притягувало уважне, шанобливе ставлення до будь-яких проявів 

природи та ретельне її вивчення. Такий підхід істотно відображав творчу 

вдачу багатьох українських пейзажистів кінця ХІХ – ХХ ст. 

Як справедливо відзначає автор, український варіант імпресіонізму 

відрізняють різноманіття проявів, чого не було, наприклад, у російському 

мистецтві [18, 158–159]. Утім, це надзвичайно важливе для українського 

мистецтвознавства дослідження у своїх хронологічних рамках обмежене 

30-ми роками. Певною мірою щодо живопису Одеси ця тема розкрита в 

дисертаційному дослідженні А. Носенко «Пленер в живописі Одеси другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття» (2006) [229]. Автор стверджує, що: 

«Живописність – це особлива якість образотворчості, при якій предмет 

сприймається через його відношення з оточуючим середовищем. Такий 

спосіб сприйняття, на думку теоретика мистецтва В. Власова, можливий при 

«установці ока на далечінь» [229, 25]. Його сутність у тому, що, бажаючи 

подивитися на натуру (або роботу) в цілому, художник трохи прищулює очі. 

Їм рухає бажання отримати цілісне уявлення про форму, не відволікаючись 

на деталі. При цьому побачене зображення уплощується, згладжується 

різниця відстаней між предметами (ближче – далі). У результаті все 

сприймається мовби в одній площині кольоровими плямами. Художник 
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бачить великі кольорові відношення, але не об’ємно-пластичну форму. Отже, 

простір і маса стають рівнозначними і важливими для художника з точки 

зору їх колористичного звучання, що є однією з характерних рис 

імпресіоністичного методу. Яскраве сонячне світло півдня об’єктивно 

приводить до того, що художники, які працюють на пленері, постійно 

примружують очі. Цим обумовлене більш живописне сприйняття натури 

південними художниками в порівнянні з північними [229, 26]. Ще більшою 

мірою воно притаманно кримським пейзажистам. 

Природа Криму не може не мати безпосереднього впливу на особливості 

художньої мови кримських живописців. Атмосферні умови півдня, пов’язані 

з наявністю моря та гір, задають свій, тільки кримській природі властивий 

колорит, а тому обумовлюють підвищену увагу митця до світлоповітряного 

середовища краю. Вологий клімат та яскраве південне сонце разом 

створюють насичену кольором атмосферу. У цьому аспекті  можна провести 

аналогію між кримською та венеціанською школою живопису. Джон 

Констебль, якого французькі імпресіоністи вважали своїм учителем, у 

«Нотатках до лекції з історії пейзажу», називає Венецію «столицею Кольору» 

[229, 25]. 

Л. Савицька в розділі «Ідилічний пейзаж як мегатекст національного 

світобачення» в книзі «На шляху оновлення. Мистецтво України в 1890 – 

1910-і роки» розвиває цінну думку, що лірико-поетичний образ природи стає 

головною моделлю українського мистецтва. У його прояві в епоху 

романтизму і широкому розвитку в 1870–1880-х можна побачити підсумок 

процесу самовизначення національної школи живопису [281, 180]. При 

зіставленні автором даного дослідження мистецького розвитку регіонів стає 

зрозумілою неузгодженість кримської школи живопису із загальним 

вектором розвитку російської і української образотворчості, оскільки лірико-

поетичне осягнення дійсності, як головна модель українського мистецтва, на 

чому наполягає Л. Савицька, з’явилося, на нашу думку, у Криму лише 
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наприкінці 1910-х у пейзажах М. Самокиша, а ствердилося тільки в другій 

половині сторіччя. 

До другої групи джерел віднесені дослідження, присвячені кримській 

школі живопису: монографії, довідники художніх спілок. Основну частину 

публікацій із теми складають наукові статті в збірках конференцій, альбоми, 

присвячені окремим митцям та окремим художнім музеям, каталоги 

виставок. Серед найбільш дотичних до нашого дослідження каталоги 

пейзажів Ф. Захарова [316–318], альбоми творчості В. Бернадського [71], 

С. Бакаєва [292], О. Смирнова [9], а також до 70-річчя Кримської організації 

НСХУ [332]. Газетні публікації мають здебільшого інформаційний характер, 

а досить великий їхній блок, що побачив світ до 1991 року, відповідає 

ідейним спрямуванням радянського часу і тому може слугувати лише як 

фактологічна база. Цінними для нас виявилися архівні матеріали кримських 

музеїв та Державного Російського музею у Санкт-Петербурзі. 

Захищена в 2009 році дисертація Н. Золотухіної «Культурно-стильова 

своєрідність образу кримської природи (на прикладі образотворчого 

мистецтва середини ХIX – XX ст.)» [126] має суто культурологічне 

спрямування. До того ж, вона зупиняється на пейзажних творах лише 

чотирьох кримських живописців (Ф. Захарова, В. Бернадського, Я. Басова, 

В. Толочка). Автор тільки торкається мистецтва таких знакових для регіону 

постатей, як І. Айвазовський, А. Фесслєр, Л. Лагоріо, О. Ганзен, М. Латрі, 

К. Богаєвський, М. Волошин, М. Казас, М. Самокиш. Вона зовсім не 

торкається значного блоку майстрів, що мали важливий вплив на розвиток 

пейзажного жанру в Криму (М. Алісов, В. Фельдман, Е. Штейнберг, 

В. Цвєткова, П. Столяренко, Є. Карциганов, Ж. Матрунецький, М. Чухланців, 

Е. Ареф’єв та ін.), класиків кримської акварелі (В. Яновський, А. Козлов, 

Л. Герасимов). Н. Золотухіна зовсім обходить образотворчість кримських 

татар, не вводить до наукового обігу жодного нового імені. Крім того, в її 

роботі оминаються принципово важливі для мистецтвознавчої науки питання 

образно-стилістичних особливостей пейзажного живопису саме кримських 
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майстрів та його окремих місцевих шкіл, що сприяло б виявленню 

самобутності пейзажного жанру цього регіону в контексті розвитку 

українського мистецтва в цілому. 

У цьому огляді ми не зупиняємось на численних фактичних помилках, 

якими рясніє дисертація Н. Золотухіної. Навіть Казантип, що знаходиться на 

сході Криму, автор неодноразово переносить на захід [126: 152, 163]. Усі 

вищевказані недоліки, що мають принципове значення для мистецтвознавчої 

науки, і низка інших притаманних роботі помилок повторюються у виданому 

в 2011 році навчальному посібнику Н. Золотухіної «Пейзаж у творчості 

кримських художників ХХ століття» [127]. 

Нещодавно (2015) була захищена кандидатська дисертація О. Чурсіна 

«Сучасний пленерний рух в Україні в контексті розвитку пейзажного 

живопису (традиції, тенденції, образно-стильові особливості)» [339], в якій 

автор дослідив розвиток пленеризму в пейзажному жанрі в різних регіонах 

України. Торкаючись кримської школи пленеру [339: 82, 90, 96–98] в 

контексті розвитку українського пейзажного живопису, впливу кримських 

корифеїв пленеру Ф. Захарова, В. Бернадського, П. Столяренка, В. Цвєткової 

[339: 126, 128, 130, 132] на сучасних пленеристів як самого Криму, так й 

інших регіонів країни, а також зворотнього впливу закарпатських митців на 

творчість окремих кримчан [339, 132], автор лише фрагментарно аналізує 

творчість окремих майстрів (зокрема, Ф. Захарова і В. Бернадського), деяких 

тільки згадує, оскільки завданнями дослідження не передбачалось більш 

докладне вивчення образотворчості регіону. 

Проблемі вивчення кримської школи живопису ХІХ – ХХ ст. у різних її 

аспектах та творчості окремих її представників присвятили свої дослідження 

Р. Подуфалий [260], [262–263] і Р. Бащенко [40–43], [168], які не ставили 

перед собою завдання ґрунтовного послідовного дослідження розвитку 

пейзажного жанру в Криму. Я. Бірзгал [47], М. Бурачек [69], О. Полканов 

[264], І. Пікулів [252], Г. Портнов [267], В. Ткаченко [310], В. Яценко [282] 

писали про творчість М. Самокиша; М. Барсамов [28], М. Маслін [203], 
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В. Пилипенко [253] – про мистецтво І. Айвазовського; Л. Магдесян та 

Б. Зурабов [192] – учня І. Айвазовського Е. Магдесяна; В. Купченко [81], 

[177–178], [198], Е. Жарков [118], В. Єгоричев [115–116], М. Плясов [258], 

В. Рязанов [279], Л. Фейнберг [325] – М. Волошина та К. Богаєвського. 

Творчістю одного з основоположників сучасної кримської пейзажної школи 

Ф. Захарова займався Є. Афанасьєв [22], [316], [318]; севастопольських 

митців другої половини минулого століття – Р. Попова [266]; О. Нагаєвської 

– М. Соколова [117], [206]; аквареліста Я. Басова – О. Басов [33], [300], [352]. 

Історію образотворчості кримських татар вивчали С. Червонна [336], 

І. Заатов [122], [155], Е. Черкезова [337], М. Благовещенська [206], обходячи 

образно-стильові особливості їх пейзажної творчості. 

Визначальну роль у становленні кримської пейзажної школи ще в 

середині ХІХ ст. відіграв видатний мариніст І. Айвазовський, заснувавши у 

Феодосії в 1856 році школу-студію, підпорядковану С.-Петербурзькій 

академії мистецтв, та підготувавши в ній учнів – продовжувачів своєї справи. 

Першим дослідником життя і творчості І. Айвазовського став художник-

педагог, мистецтвознавець М. Барсамов, який у своїх наукових розвідках 

порушував питання становлення традиції кримської марини, заклавши 

головні напрямки й орієнтири для подальших пошуків. Його напрацювання 

[24–25], [27–32], [271] важливі для розуміння загальної миcтецької 

атмосфери тих часів, художніх процесів, що відбувалися в Криму середини 

ХІХ – початку ХХ ст., місця і ролі феодосійської школи мариністичного 

живопису в культурному розвитку регіону. 

Творчістю представників школи І. Айвазовського так само займався 

М. Барсамов [27], [29–30], [32], а одному з учнів – Е. Магдесяну свої 

дослідження присвятили Л. Магдесян і Б. Зурабов [193], [192]. 

На формування традицій кримської пейзажної школи чималий вплив мав 

А. Куїнджі, у майстерні якого отримали професійну підготовку відомі згодом 

кримські живописці (К. Богаєвський, М. Латрі, М.Хімона, Г. і О. Калмикови). 

Свіжий погляд, спрямований на розуміння та вивчення методів роботи 
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І. Айвазовського й А. Куїнджі у межах філософської парадигми їх часу 

мають аналітичні статті наукових співробітників Державного російського 

музею Г. Голдовського [369] та І. Шувалової [372]. Виявлені ними методи 

роботи І. Айвазовського та А. Куїнджі, впроваджені в живопис регіону в 

рамках своїх шкіл, покладені в основу порівняльної характеристики, 

зробленої авторкою даного дослідження. 

Наступним важливим періодом у розвитку кримської пейзажної 

традиції, закладеної  І. Айвазовським та його учнями, слід розглядати добу 

модерну і символізму, видатними представниками якої на початку ХХ ст. в 

Криму були засновники т.зв. «кіммерійської школи» М. Волошин та 

К. Богаєвський. Сам М. Волошин став першим дослідником творчості 

К. Богаєвського й автором концепції «кіммерійського пейзажу» в цілому [82– 

84], [87], а його погляди на цю проблему по сьогодні залишаються 

найавторитетнішими. У статті «Костянтин Богаєвський», надрукованій у 

журналі «Аполлон» (1912) [196], М. Волошин не лише ввів поняття 

«кіммерійського пейзажу» як надбання віків, однієї з найдавніших пам’яток 

на планеті, в ландшафті якої відбилась уся попередня давня історія краю, а й 

показав, що витоки творчого натхнення та розвитку індивідуальності 

К. Богаєвського пов’язані з Кіммерією. Важливим для нашого дослідження 

стало й визначення М. Волошиним особливостей творчого методу 

К. Богаєвського: створені ним пейзажі «бачив не зовнішньою, а в середину 

звернутою стороною ока» [196, 318]. Автор мав рацію, і коли відзначав 

відповідність творчості К. Богаєвського своїй добі, яку нині ми називаємо 

добою модерну. Він розумів, що доба І. Айвазовського, масштабність фігури  

якого, з одного боку пробуджувала інтерес до занять живописом у молоді 

Феодосії, а з іншого, усебічне захоплення та наслідування манери майстра 

гальмувало розвиток, залишається в минулому. 

М. Волошин, як ніхто, глибоко розумів К. Богаєвського. Це 

відзначається і в книзі «Максимиліан Волошин. Лики творчості» [196], 

одним з укладачів якої був В. Купченко – волошинознавець, директор 
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Будинку-музею М. Волошина в Коктебелі (1979 – 1983). Вивченню життя і 

творчості Максиміліана Олександровича він присвятив 48 книг та низку 

статей. Дослідник стверджує, що Волошин у сутності відкрив очі сучасників 

на живопис Богаєвського і що безмежна любов до Кіммерії ставала 

живильним джерелом для творчості обох – і К. Богаєвського, і М. Волошина, 

а самобутність одного допомагала роботі іншого [196]. 

У монографії «К.Ф. Богаєвський» [42] Р. Бащенко ретельно розглядає 

біографію художника, аналізує вплив суворої природи Східного Криму, в 

умовах якої виріс К. Богаєвський, на формування його мистецької 

індивідуальності та особливостей пластичної мови. Автор розкриває її 

еволюцію, проводить образно-стилістичний аналіз окремих програмних 

творів, а також висуває думку про те, що історичний пейзаж К. Богаєвського 

в першому десятиріччі ХХ ст. був одним із найбільш значних явищ у 

російському живописі, а твори К. Богаєвського тридцятих років – останні 

значні історичні пейзажі в російському живописі двадцятого століття [42]. 

У дисертаційному дослідженні «Російський живописний історичний 

пейзаж» [103] Є. Грецька, окреслюючи коло майстрів архаїчного пейзажу, 

вводить до них і К. Богаєвського. Дослідниця вважає, що його твори більшою 

мірою, ніж інших майстрів, які працювали в цьому жанрі (О. Бенуа, 

Є. Лансере, А. Васнецов), суб’єктивні та народжені фантазією митця. Автор 

умовно поділяє твори майстра на декілька циклів за принципом емоційного 

та стилістичного забарвлення відповідно до періоду створення, хоча сам 

художник не об’єднував свої живописні твори в окремі цикли. 

Проявів естетики модерну та проблеми синтезу мистецтв у творах 

кримських пейзажистів торкаються у своїх статтях Г. Федотова та 

І. Федотова, Р. Подуфалий [342], І. Овчинкіна, О. Петриченко та 

І. Петриченко, Н. Мірошниченко [89]. Вони висвітлюють окремі риси 

модерну у творах митців краю. Однак до сьогодні залишається 

маловивченою та недостатньо оціненою своєрідність кримського варіанту 

модерну у всьому різноманітті його проявів у пейзажному жанрі. 
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Надзвичайно важливу роль в художньому житті Криму кінця 1910-х – 

1940-х років ХХ ст. відіграв видатний український живописець, засновник 

Кримського художнього училища  М. Самокиш (1860–1944). Описи окремих 

пейзажів у батальних творах Самокиша містять дослідження В. Яценка [224], 

В. Ткаченка [310], М. Бурачека [69], І. Пікулєва [252], Г. Портнова [267], 

О. Полканова [264]. Спогади про метод праці майстра, спостерігаючи 

Самокиша за роботою на власні очі, залишив М. Барсамов [30]. У каталозі 

виставки творів М. Самокиша [224], що проходила в Сімферопольській 

обласній картинній галереї в 1957 році, О. Полканов дає стислу 

характеристику творчій манері й технічним прийомам майстра в підході до 

пейзажу. Але  ці публікації не дають вичерпної відповіді стосовно ролі й 

місця Самокиша в мистецтві кримського пейзажу. Живописні пейзажі 

майстра залишаються малодослідженими. У рамках Міжнародної науково-

практичної конференції «М.С. Самокиш та його учні», присвяченій 150-

річчю від дня народження художника, що відбувалася в Сімферополі та 

Бахчисараї 2010 року, проблему пейзажу у творчості М.С. Самокиша [49] 

порушує у своїй доповіді автор даного дослідження. 

Цінні думки щодо неузгодженості кримського мистецтва з часом 

висловлював один із найавторитетніших місцевих мистецтвознавців 

Р. Подуфалий, який майже півсторіччя працював у Сімферопольському 

художньому музеї, обіймаючи посаду директора більшу частину цього 

терміну і безпосередньо знаходячись у стосунках із багатьма кримськими 

митцями. У статті «Мистецтво, що не відбулося (втрачене і нездійснене 

мистецтво Криму)» [108] він порушував питання, важливі для розуміння 

мистецького життя краю в усьому його розмаїтті. Автор наводить цікаві, 

маловідомі факти з життя митців та розповідає про ті їхні напрацювання і 

задуми, що не були втілені або ж втрачені з об’єктивних причин. 

Недостатньо вивченою залишається і тема акварельного пейзажу та його 

регіональних особливостей у творчості кримських митців першої половини 

ХХ ст. Статті І. Арбітайло [78], [207], Р. Бащенко, Л. Гончарової, 
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Т. Дружиніної, В. Килбас, Т. Колчиної, Л. Петренко [207], А. Пальчикової 

[208], Л. Бровко [68], Р. Подуфалого [152], [207], Е. Черкезової [207], [230] та 

ін., в яких розглядається творчість окремих майстрів, не дають уявлення про 

цілісність художнього процесу в мистецтві акварелі кримських живописців 

цього періоду. До сьогодні не існує комплексного дослідження цієї теми. Те 

ж саме можна сказати і про акварельну творчість майстрів краю другої 

половини ХХ ст. Статті Р. Подуфалого, І. Нафієва [206], В. Голубєва [33], 

[300], Р. Бащенко [168], [207], О. Басова [33], [207], І. Арбітайло [207], 

Г. Печаткіної [251], А. Ярославцевої [356], Л. Лазенкової, А. Петренко [90], 

І. Тимофєєвої [309] та ін. висвітлюють життєвий і творчий шлях деяких 

митців, але не розкривають  досягнення акварельного пейзажу Криму та його 

специфіку у всій повноті проявів у ХХ ст. 

У зв’язку з тим, що професійне кримськотатарське образотворче 

мистецтво у ХХ ст. тільки розпочинало свій розвиток, воно ще недостатньо 

розглянуто в сучасній мистецтвознавчій науці. Проблемі кримськотатарської 

художньої творчості присвятили свої дослідження С. Червонна [170], [336], 

І.Заатов [122], Е. Черкезова [337]. Професійна діяльність кримськотатарських 

митців ХХ ст. також входить до кола наукових інтересів 

М. Благовещенської [206]. 

Якщо в монографіях С. Червонної [170] й І. Заатова [122] йдеться про 

мистецтво татарського Криму у всьому його розмаїтті від часів появи турок 

на Кримському півострові і до сьогодення, то в збірнику статей 

Е. Черкезової, присвяченому розвитку образотворчого мистецтва кримських 

татар у ХХ ст., приділяється увага саме їхній станковій творчості. Існують 

окремі статті О. Полканова в кримській періодиці довоєнного часу. 

Здебільшого це рецензії на місцеві виставки, в яких серед інших брали участь 

і кримські татари. Існуючі публікації дають уявлення про розвиток 

образотворчого мистецтва кримських татар у контексті складних суспільно-

політичних умов. Так як діяльність художників цього народу свідомо 

замовчувалася, а творча спадщина підлягала знищенню, зазначені дослідники 
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зробили вагомий внесок у поповнення фактологічного матеріалу з історії 

кримськотатарського мистецтва довоєнного часу. 

Недостатньо опрацьованою залишається проблема розвитку пейзажу як 

окремого і найпоширенішого жанру в професійному живописі кримських 

татар. Необхідно відстежити становлення розвитку пейзажу у творчості 

кримських татар від творів перших професійних митців і до сьогодні; їх 

діалог із російською, українською, європейською традицією. Свого 

осмислення вимагає і визначення ролі професійних кримськотатарських 

митців у процесі творення нової історії українського мистецтва. 

Таким чином, проведений аналіз стану вивчення проблеми показав, що 

пейзажний живопис Криму як цілісне явище ще не вивчався так само, як і 

творчість багатьох його представників, особливо другої половини ХХ ст. 

Існуючі на сьогодні дослідження не розкривають витоки формування 

традиції кримського пейзажу, загальні закономірності його розвитку, що 

багато в чому зумовлені історичними умовами, в яких розвивався цей регіон 

у минулому столітті. Ці особливості накладають певний відбиток на 

тенденції розвитку його мистецтва і вимагають розуміння самого поняття 

кримської культури як маргінального явища. 

  

1.2. Джерельна база та методика дослідження  

 

Основну масу джерельної бази склали мистецькі твори з теми 

дисертації, що залишились поза увагою науковців. Автором були 

опрацьовані пейзажі кримських митців із зібрань Сімферопольського 

художнього музею, Севастопольського художнього музею 

ім. М.П. Крошицького, Національної картинної галереї ім. І.К. Айвазовського 

у Феодосії, Керченського історико-культурного заповідника, Будинку-музею 

М.О. Волошина в Коктебелі, Бахчисарайського історико-культурного 

заповідника, Будинку-музею О.В. Нагаєвської та О.Г. Ромма в Бахчисараї, 

Республіканського кримськотатарського музею мистецтв у Сімферополі, 
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Харківського художнього музею, Сімферопольського та Керченського 

відділень НСХУ, самого НСХУ та Музею сучасного мистецтва в Києві, 

Державної Третьяковської галереї в Москві, Державного російського музею в 

Санкт-Петербурзі, приватні колекції Криму, Києва, Москви, Санкт-

Петербургу. Сьогодні кримський живопис ХХ ст. представлений переважно в 

приватних галереях. У зв’язку з популяризацією колекціонерами своїх 

зібрань інформація стала доступнішою, а дослідник отримав більші 

можливості для широкого і глибокого осягнення матеріалу. Були опрацьовані 

приватні колекції – «Арт-бульвар» (Севастополь), «Art-Юг», «Арт-Усадьба» 

(Ялта), «N-Prospect» (Санкт-Петербург), салон антикваріату «Епоха», «Ню 

Арт» (Київ), аукціонний будинок «Корнес» (Київ), приватні зібрання митця 

І. Шипіліна (Севастополь), родини митця В. Ніклова (Керч), А. Петрової 

(Сімферополь), особисті зібрання митців П. Шумова (Ялта), О. Андрющенка 

(Керч), Алі Мухаммеда (О. Каленчук) (Сімферополь) та інших художників. 

Крім того, у формуванні фактологічної бази дослідження були 

використані архівні документи, альбоми, каталоги, проспекти та буклети 

виставок, інтерв’ю з митцями. Особливо важливими для нас виявились 

архіви Керченського історико-культурного заповідника, де зберігаються 

цінні документальні матеріали про творчість талановитих кримських 

пейзажистів Д. Бударіна, Е. Карциганова, В. Нікулова, Д. Шибньова, а також 

Севастопольського художнього музею, де знаходиться підготовлений до 

друку альбом творів місцевих майстрів пейзажу, ще не введених до 

наукового обігу. Опрацьовані бібліотечні фонди Сімферопольського 

художнього музею, Керченського історико-культурного заповідника, 

Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки ім. Івана 

Франка, Республіканської кримськотатарської бібліотеки ім. Ісмаїла 

Гаспринського в Сімферополі, Російської державної бібліотеки в Москіві, 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського в Києві та ін. 

Системно упорядковані та проаналізовані фактичні дані на основі 

вищезазначених джерел створили надійний фундамент для комплексного 
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вивчення витоків та еволюції пейзажного живопису Криму, виявлення його 

шляхів розвитку та кола майстрів на кожному з історичних етапів, а також 

можливість проаналізувати їх твори за художньо-стильовими та техніко-

технологічними ознаками, включаючи кримськотатарських майстрів, 

визначити зв’язок традицій та сучасних тенденцій розвитку пейзажного 

жанру в Криму. 

Ми виокремили низку категорій, якими найчастіше оперуємо у 

дослідженні і які потребують пояснення. Поняття імпровізації (італ. 

improvisazione, від лат. improvisus – неочікуваний, раптовий) як творчого 

методу теоретично розроблено в музикознавстві [370], [371], [373]. У теорії 

образотворчого мистецтва до нього звертається М. Барсамов у середині 

ХХ ст. при вивченні методу роботи І. Айвазовського та вводить поняття 

«імпровізаційного методу» [28, 111]. У ході дослідження нами встановлено, 

що надалі метод імпровізації стає одним із трьох провідних методів роботи 

кримських живописців протягом усього ХХ ст. Імпровізаційний метод 

характерний і сьогодні для більшості майстрів саме Східного Криму й 

покладений в основу формування «кіммерійського пейзажу», традиції якого в 

Криму продовжили випускники школи-студії М. Барсамова. 

Нами встановлено, що імпровізаційний метод роботи стає однією з 

головних рис школи «кіммерійського пейзажу». Поняття «кіммерійського 

пейзажу» [83] вводить М. Волошин на початку ХХ ст. Ми вважаємо, що цей 

термін можна вживати для позначення одного з п’яти виокремлених нами 

напрямків пейзажу в Криму, кожен з яких визначає концептуальний вектор 

окремої регіональної місцевої школи у ХХ ст. У дослідженні ми доповнюємо 

й розширюємо характерні риси «кіммерійського пейзажу», уперше наведені 

М. Волошиним. 

Із середини ХХ ст. в регіоні набуває сили пленерний рух. Метод 

пленерного живопису, що передбачає роботу «на відкритому повітрі (не в 

майстерні), пов'язаний із вивченням натури, оточуючого середовища, 

рефлексів, колірних змін, переходів, нюансів, кольорових тіней» [229, 10] 
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використовують кримчани у своїй роботі разом із досягненнями і знахідками 

імпресіонізму. Для розмежування понять «пленер» та «імпресіонізм» ми 

посилаємось на сучасне їх визначення, надане в термінологічному словнику 

«Аполлон», що був виданий НДІ теорії та історії образотворчих мистецтв 

РАН [14]. Пленер (фр. plein air, букв. – відкрите повітря) – передача в 

живописі барвистого розмаїття натури, що проявляється в природних умовах, 

тобто просто неба, під впливом сонячного світла й повітря…» [14, 452–453]. 

Імпресіонізм створює «відчуття <…> розчинення об’ємних форм у 

середовищі…» [14, 216]. А. Носенко зазначає, що в імпресіонізмі «світло і 

повітря розчиняють предметну індивідуальність речей, їх одиничну 

цінність…» [229, 25]. Чого не було в пленері, у якому предмет і простір на 

рівних. Пленерне світло не розчиняє, а навпаки чуттєво формує предмет, 

його абрис, визиваючи форму з небуття темряви, що спостерігаємо у 

видатних майстрів пленеру В. Серова, С. Жуковського, О. Мурашка. Для 

кримчан характерні обидва підходи, вони іноді використовують їх в межах 

одного полотна. На відміну від французів, для яких «світло стало єдиним 

персонажем картин. Ціле покоління художників закохалося в сонце, і 

закохалося з таким захопленням, що забуло про себе» [229, 13], кримчани 

віддають перевагу кольору. З усього вищезазначеного можна зробити 

висновок, що для кримських майстрів усе ж таки більше властивий пленер як 

якість живопису і вони значно збагачують його ремінісценціями 

імпресіонізму. 

Для ще більшого емоційного звучання деякі з майстрів навмисно 

зберігають у своїх пейзажах-картинах риси, притаманні етюду – відчуття 

незавершеності, легку недбалість виконання, широту й фактурність мазка. 

При проведенні дослідження автором було обрано комплексну 

методику, що ґрунтується на принципах історизму та системності. До уваги 

були взяті як загальнонаукові, так і спеціальні методи мистецтвознавчого 

дослідження. Перш за все, використовувались такі, як систематизація 

фактологічного матеріалу, його класифікація, періодизація. Історико-
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культурний метод у синхронно-діахронному вимірі дав можливість 

відстежити розвиток явища кримського пейзажу в часі. Формування певних 

традицій і нових впливів не могло обійтись без компаративного методу, який 

застосовувався як при вивченні специфіки становлення та еволюції 

кримської пейзажної школи в контексті загальних процесів мистецького 

розвитку, так і при зіставленні творів різних майстрів і різних періодів. У 

типологічному аспекті цей метод використовувався для виявлення напрямків 

розвитку кримської пейзажної школи. У зв’язку з тим, що коло творів, які 

аналізувались, включали значний символічний підтекст, де символічні 

образи не відповідали традиційним смислам, використовувався 

іконологічний метод для розкриття образно-символічного змісту художніх 

творів. Мистецтвознавчий художньо-стилістичний метод залучався при 

розгляді творів, вивченні своєрідності пейзажів кримських живописців. При 

дослідженні авторських художніх технік і засобів використано метод 

аналогій та порівняльний аналіз. Залежність долі митця та мистецьких явищ 

від впливу історичних подій простежено гіпотетичним методом. 

У загальнотеоретичному осмисленні проблем, порушених у дисертації, 

автор спиралась як на наукові праці провідних дослідників мистецьких 

процесів в Україні середини ХІХ – ХХ ст. (Н. Асєєва [18–19], П. Білецький 

[46], О. Лагутенко [181], В. Овсійчук [153], В. Рубан [133], Л. Соколюк [298], 

О. Тарасенко [307], О. Федорук [322–324]) та ін., так і на дослідження 

російських науковців, які порушують загальні проблеми образотворчості 

ХХ ст., – М. Алпатова [11], Б. Віппера [77], М. Волкова [80], В. Лазарєва 

[182], В. Прокоф’єва [269], Д. Сараб’янова [284–286], О. Федорова-Давидова 

[320– 321] та ін., а також на дослідження зарубіжних вчених (К. Кларк [357], 

Е. Панофський [241], Дж. Ревалд [274–275], Дж. Рьоскін [363], З. Сзабо [367], 

В. Свансон [366], В. Стоун [364–365] та ін.). 



33 
 

Висновки до розділу 

 

Аналіз літературних джерел показав, що пейзажний жанр, як основний у 

мистецтві Криму, етапи його розвитку, еволюція пейзажного мислення 

кримських майстрів ще не ставали предметом уваги  мистецтвознавчої науки. 

Існуючі публікації, як правило, присвячені творчості окремих митців та 

фрагментарним оглядам історії мистецтва Криму і не дають системного 

висвітлення проблеми. До того ж, пейзажний жанр розглядається лише в 

контексті його пленерних звершень, а імпровізаційний метод залишається 

недостатньо дослідженим. 

Відсутні спеціальні наукові розвідки, в яких би аналізувався такий 

вагомий пласт кримської образотворчої культури, як акварельний пейзаж. 

Наукового підходу також потребує  пейзажна творчість кримськотатарського 

народу. Поза межами науки залишається мистецький діалог кримчан із 

європейською, українською, російською та азіатською образотворчістю. 

Малодосліджені і внутрішні взаємовпливи, що є невід’ємною частиною 

творчого процесу як складової традиції. 

Проведений аналіз вивченості пейзажних творів, що зберігаються в 

музейних колекціях, приватних галереях та зібраннях і мають скласти 

основну частину джерельної бази дослідження, до сьогодні залишаються 

поза увагою науковців, особливо з приватних зібрань. 



34 
 

РОЗДІЛ 2 

ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕЙЗАЖНОГО ЖАНРУ  

У ТВОРЧОСТІ КРИМСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ  

(кін. ХІХ – перша третина ХХ ст.) 

 

2.1. Традиції мариністів ХІХ ст. в мистецтві регіону межі ХІХ–ХХ ст. 

 

Історично склалося так, що пейзаж, як окремий жанр, у творчості 

кримських художників зародився в середені ХІХ ст., і саме на берегах 

Кіммерії, звідки послідовно поширювався на захід півострова й увесь Крим. 

І. Айвазовський, А. Фесслєр, Л. Лагоріо – перші живописці цього краю. 

Основоположником самобутньої феодосійської школи мариністів став 

всесвітньо відомий Іван Айвазовський, для якого кримська природа мала 

виключне значення (рис.2.1.1). Марини художника, які так захоплювали його 

сучасників, як правило, створювалися в майстерні його феодосійського дому, 

побудованого біля самого моря. Натхненний краєвидами місцевості при 

ефектному її освітленні, або під час бурі, він зберігає це враження на довгі 

роки і використовує у своїй роботі (рис. 2.1.3; рис. 2.1.2). 

Услід за Айвазовським з’являється нове покоління феодосійських 

художників-мариністів. Учні та послідовники Айвазовського – Л. Лагоріо, 

А. Фесслєр, Е. Магдесян, О. Ганзен, М. Алісов, Г. Башинджагян, 

Г. Калмиков, О. Калмиков, Р. Судковський, не лише часто зверталися до 

традиційних тем свого вчителя і методів мистецтва маститого майстра, але й 

додавали від своїх творчих індивідуальностей, зробивши вагомий внесок у 

розвиток цього виду пейзажного живопису. Марина продовжувала 

відігравати провідну роль у мистецтві Криму другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. Але у ХХ ст. вона вже досить рідко зустрічається в кримському 

малярстві, а роль її стає все менш помітною. 

Школа І. Айвазовського, представники якої орієнтувалися на світові 

досягнення мистецтва марини, багато в чому стала продовжувачем традиції, 
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успадкованої від першого російського мариніста М. Воробйова. Окрім 

І. Айвазовського, у нього в С.-Петербурзькій академії мистецтв, навчалися 

також тісно пов’язані в подальшому між собою О. Боголюбов, Л. Лагоріо. 

Ще у період навчання І. Айвазовський не раз відвідував Захід із метою 

вивчення європейської марини. Особливо його приваблювали голландці, де 

цей жанр зародився ще з початком розвитку мореплавства в ХVІІ ст. На 

молодого мариніста також мали вплив англійський живописець У. Тернер, 

але менший за французького класициста К. Лоррена. 

У С.-Петербурзькій академії мистецтв розуміли, що Росії, як морській 

державі, необхідна марина. Тому традиція зображення водних просторів 

зародилася тут разом із жанром пейзажу. Першими її провідниками були 

Ф. Олексіїв, С. Щедрін, О. Іванов, хоча їхні вчителі – далеко не мариністи. 

Маринами голландців прикрашав свої палаци ще Петро І, саме він завіз їх 

живопис до Росії, особливо виокремлюючи Адамо Сило й Людольфа 

Бакгейзена. Вважаючи за необхідність ствердження «Росії на Балтиці, 

Приазов’ї і Причерномор’ї в XVIII столітті», Петро І заохочує російських 

живописців до жанру марини. М. Барсамов пише: «На південь був 

відправлений вихованець Академії мистецтв М. Іванов (1748–1823), який 

повернувся із закордонного відрядження, <…> двічі побував у Криму, де 

замалював чимало історичних місць та пам’яток старовини. На його 

акварельних картинах часто з’являлося зображення моря» [29, 6]. 

Перші марини та морські баталії в історії російського живопису 

написані учнем М. Іванова та вчителем І. Айвазовського – М. Воробйовим. 

Але й до М. Воробйова і разом з ним працювали митці, які також «любили 

вводити у свої картини великі водні простори» [29, 7]. Серед них 

О. Орловський, С. Щедрін, Ф. Олексіїв, Ф. Матвєєв. Але ніхто з них не 

зробив море провідною темою своєї творчості. З 1815 року і протягом сорока 

років керівником пейзажної майстерні С.-Петербурзької академії мистецтв 

був професор М. Воробйов, у якого навчались і сам І. Айвазовський, і 

Л. Лагоріо. 
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Цілком закономірно, що для розвитку мариністичного живопису 

необхідне постійне вивчення об’єкта зображення – моря. А іншою, не менш 

важливою умовою, є наявність гідного прикладу – вчителя. У ХІХ – на 

початку ХХ ст. саме Феодосія мала всі передумови, щоб стати центром 

мариністичного живопису. Свого апогею марина досягає у творчості 

І. Айвазовського, який у Феодосії виховує плеяду послідовників. 

Завдяки харизмі та особистому прикладу Іван Костянтинович зміг 

створити єдину в історії образотворчого мистецтва Російської імперії школу 

мариністичного живопису, заклавши у своїх учнях кращі надбання 

європейської традиції цього жанру. Тому не дивно, що для його учнів море 

стало головною темою творчості. А. Фесслєр, Л. Лагоріо, Е. Магдесян, 

О. Ганзен, М. Алісов, брати О. і Г. Калмикови в різні часи навчалися 

образотворчості у феодосійській майстерні І. Айвазовського. Відомо, що в 

1856 році уславлений мариніст започаткував художню школу, яка була 

підпорядкована С.-Петербурзькій академії мистецтв. 

Основним методом власної творчості І. Айвазовський обрав метод 

роботи по пам’яті, як єдино можливий спосіб наблизитись до дійсності. 

Дослідник творчості І. Айвазовського М. Барсамов вважав, що цей метод 

імпровізації повністю відповідав характеру обдарування митця, його натурі 

[28, 110]. Але сам маестро наполягав на тому, що метод імпровізації може 

бути плідним тільки при добре розвиненому уявленні та пам’яті. Цей метод, 

як визначав ще сам Іван Костянтинович, підходив не всім, тому пропонував 

своїм учням писати етюди і створювати за ними свої картини за старим 

класичним академічним методом. 

Імпровізація в мистецтві, особливо в поезії, музиці, літературі, взагалі 

була в моді майже сто років, ще з часів О. Пушкіна й до 1920-х років. Але 

цей метод, у більшості випадків, використовували для створення невеликих 

творів. І. Айвазовський став одним із перших живописців, який користувався 

методом імпровізації при написанні творів великих розмірів. 
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Своїми наставниками І. Айвазовський завжди вважав видатних 

голландських мариністів XVII–XIX ст. – Бакхейзена, Бавера, Дубельса, 

Схотеля [27, 12]. Ще за років студентства на емоційну натуру митця мали 

вплив романтичні постановки петербурзьких театрів 30-х років ХІХ ст. 

Картина «Похмура ніч із кораблем у вогні на морі» написана Айвазовським 

під враженням від перегляду вистави «Буря». На рукописі цієї п’єси знайдені 

помітки режисера О. Шаховського наступного змісту: «Театр уявляв 

корабель у морі, ніч, глухий гуркіт, дощ, тріск, свист… удар грому, 

блискавка розбиває щоглу; корабель, вивергаючи пломінь, занурюється у 

хвилі» [27, 8–9]. М. Барсамов зазначає, що подібний сюжет, повний 

трагічних ситуацій, зі складним освітленням був вповні у дусі театральних 

вистав того часу [27, 9]. Подібне спостерігаємо і на ранньому етапі творчості 

І. Айвазовського. Схожі тенденції в ті часи простежуються і на виставах 

балету, в яких «широко використовувались усілякі феєричні ефекти з 

польотами на сцені та іншими трюками, що перетворювали театральні 

вистави в чарівно-романтичні видовиська» [27, 9]. 

У 1830-х роках у суспільстві витав дух романтизму. Одним із яскравих 

його втілень стала картина К. Брюллова «Останній день Помпеї» (1830–

1833), яку митець привіз до Петербургу з Італії. Цей твір справив 

надзвичайно сильний вплив на всю наступну творчість І. Айвазовського, а 

головне, на обрання ним імпровізаційного методу свого живопису, слабкі 

місця якого він зрозумів значно пізніше. Далі мистецтво імпровізації 

привертає увагу Івана Костянтиновича під час перебування в Італії в 1840-х 

роках. Там він остаточно переконався, що цей метод можна використовувати 

не лише в музиці та поезії, як це робили італійські імпровізатори, а й у 

живописі. М. Барсамов пише: «То, що дрімало в натурі академіста 

Айвазовского у вигляді несвідомих нахилів – любов до морської стихії, до 

яскравих образів, їх романтичної піднесеності, – отримало в очах молодого 

художника «ідеальне» втілення в картині Брюлова. Він був приголомшений 

глибиною і патетикою висловлених в картині почуттів» [27, 8]. Надалі 
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патетика задуму завжди супроводжувала творчість І. Айвазовського (рис. 

2.1.1; рис. 2.1.2). М. Барсамов вважає, що романтизм Айвазовського – не 

данина «модній течії» в мистецтві, а результат органічного єднання із 

середовищем і вплив обстановки, в якій зростав і развивався художник» [27, 

19]. До цього можна додати ще певні нахили в характері самого митця. І тоді 

як більшість його учнів виховувалась уже за часів поширення реалізму, 

романтичні прояви в їх мистецтві – це данина традиції, закладеної в них їх 

вчителем І. Айвазовським. 

Справедливе твердження О. Бенуа, що постать Айвазовського 

знаходиться осторонь від «загального розвитку російської пейзажної школи» 

[368, 4]. Його мистецтво не належить будь-якій школі, хіба що ним 

утвореній. Новаторство майстра – у розумінні і відображенні стихії, як 

психологічного портрету доби. Усі інші художники, які «створювали морські 

види, або були учнями Айвазовського, або відчували його вплив» [368, 4]. 

Таким чином, нитка традиції кримської марини бере свій початок у 

творчості  І. Айвазовського. Зі свого боку, видатний мариніст розпочинав 

свій шлях, спираючись на досвід О. Орловського, С. Щедріна, Ф. Олексієва, 

Ф. Матвєєва, О. Іванова, у яких зображення водних просторів не стало 

провідним у власній творчості. Наступність засвоєння академічних 

принципів М. Воробйова вбачається серед іншого в пейзажі  І. Айвазовського 

«Берег моря вночі. Біля маяка» (1837, НКГА). Але, окрім майстерні 

М. Воробйова, І. Айвазовський відвідував ще клас батального живопису 

А. Зауєрвейда. 

М. Барсамов зазначає, що для загального та естетичного розвитку 

Айвазовського велике значення мало його знайомство з М. Гоголем, який 

говорив, що якби він був художником, то винайшов «особливого роду 

пейзаж. Які дерева і ландшафти тепер пишуть! Все ясно, все разібрано, 

прочитано майстром, і глядач по складах за ним йде. Я би зчепив дерево з 

деревом, переплутав гілки, викинув світло, де ніхто не чекає на нього, ось які 

пейзажі слід писати» [29, 56]. Таким чином М. Гоголь закликав зображати 
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нестримну стихію. Саме це робив  І. Айвазовський. Заповіту М. Гоголя щодо 

незвичного, навіть екзотичного подання пейзажу, надалі слідуватиме 

А. Куїнджі, К. Богаєвський. 

Переконаний реаліст І. Репін якось вказав І. Айвазовському на те, що в 

одному з його пейзажів два джерела світла, що суперечить законам природи, 

а від того і реалістичному мистецтву. Але чи не до цього запрошує М. Гоголь 

митців ХІХ ст.? Певно, що такий «ефект» у картині Айвазовського з’явився 

несвідомо, тоді як роками пізніше, у ХХ ст. інший «кіммерієць» М. Волошин 

уже усвідомлено використовує декілька джерел світла для передачі трьох 

станів світлового дня в одній картині. Таке рішення у ХХ ст. було 

продиктоване езотеричним за своєю суттю світовідчуттям митця нового часу 

і самого М. Волошина. 

У мистецтві Криму І. Айвазовський першим використав принцип 

синестезії в живописі. Відомо, що С.-Петербурзька академія мистецтв 

культивувала любов до музики своїх учнів, заняття якою були введені до 

програми академії з метою більш глибокого розвитку в учнях відчуття 

гармонії, тонкощів сприйняття, розширення асоціативного діапазону та 

розвитку фантазії. К. Брюлов любив порівнювати музикальні й живописні 

терміни. Мабуть, від музикування найбільшу користь отримували саме учні 

пейзажної майстерні: адже саме в пейзажі ці паралелі виявляють найбільше 

гармонії. 

Для більшого переконання в значенні розвитку музичних здібностей в 

учнів академії, варто згадати випадок, що відбувся з вчителем 

І. Айвазовського – М. Воробйовим, коли якийсь французький мандрівник 

відвідав його майстерню і, побачивши картину «Ніч», замилувався сплесками 

невеликих хвиль на ній. Воробйов зауважив, что думку про ці невеликі хвилі 

подав йому Моцарт і, взявши скрипку, зіграв один із його мотивів. Француз 

зізнався, що ніколи не спадало на думку, що існує такий тісний зв’язок між 

музикою і живописом [27, 38]. 
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Академісти часто влаштовували музичні вечори, на яких виконували 

свої улюблені твори. Відомо, що І. Айвазовський любив музику з дитинства, 

особливо народні мелодії. За роки навчання він грав на скрипці на вечорах у 

М. Глинки, а пізніше в Криму музичив під акомпанемент О. Спендіарова. 

Серед класиків Іван Костянтинович особливо виокремлював Россіні, 

Бетховена, Доніцетті, Шопена, Ліста, патетика симфонічних творів якого 

«споріднена з формами виражения» живописних образів його самого [27, 38]. 

За свідченням М. Барсамова, у будинку Айвазовського бував та грав 

польський композитор, скрипаль-віртуоз Г. Венявський. 

На початку ХХ ст. синтезом музики і живопису відзначився видатний 

литовський художник та композитор М. Чурльоніс. На його полотнах мазки 

наче перетворюються в нотні знаки. Перші прояви зближення живопису з 

музикою помітні в маринах І. Айвазовського. М. Барсамов вважає, що саме в 

образах нічної природи вбачається музична обдарованість мариніста (рис. 

2.1.3). Дослідник проводить паралель між циклом робіт Айвазовського, 

присвячених південній місячній ночі, і циклом ноктюрнів Шопена. Він 

переконаний: «Музика» творів Айвазовського міститься  не в абстрагованому 

гармонійному поєднанні ліній і мас, а в багатстві асоціацій, спогадів, 

переживань, що викликають його картини у глядача» [28, 164]. 

Такі паралелі викликає твір Айвазовського «Чорне море» (1881, ДТГ), 

який не є тільки синтетичним образом Чорного моря. В картині митець зумів 

надати рисунку хвиль ритмічного чергування, що утворює «невід’ємне від 

зорового образу шумове звучання, що асоціюється з музичним ритмом» [27, 

39]. На думку М. Барсамова, картина мимоволі викликає в пам’яті ритм 

мелодії з програмних творів «музиканта-мариніста» М. Римського-Корсакова 

– «Море», «Садко», «Шехерезада». 

Уже з 1870-х років активно виступає як мариніст нині широко відомий у 

світі молодий сучасник і перший учень І. Айвазовського уродженець 

Феодосії Л. Лагоріо. У своїх краєвидах Криму він захоплено передає різні 

стани морського узбережжя, створивши більше 1000 поетичних полотен. 
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Велике значення художник надавав освітленню. Його марини поєднують 

безпосередність етюду з натури зі штучністю кольорових ефектів у традиціях 

живопису І. Айвазовського. Традиційний для романтизму мотив гірської 

гряди та скалистої місцевості (рис. 2.1.5) став одним з улюблених для Льва 

Феліксовича, що певною мірою зумовило і його любов до видів Кавказу. 

Л. Лагоріо і А. Фесслєр відносяться до старшого покоління учнів 

Айвазовського. Але, якщо А. Фесслєр успадковує традицію зображення 

морської стихії від І. Айвазовського, то Л. Лагоріо, окрім цього, 

безпосередньо ознайомлений і з європейською традицією. Головна різниця 

між Фесслєром і Лагоріо в тому, що А. Фесслєр, за виключенням 

епізодичних візитів до МУЖВЗ, усе своє творче життя провів у майстерні 

вчителя, увібравши європейську традицію через посередництво великого 

мариніста. А Л. Лагоріо, здобувши початкову освіту в майстерні 

І. Айвазовського, продовжив навчання, як і його вчитель, у пейзажному класі 

М. Воробйова та батальній майстерні О. Зауєрвейда С.-Петербурзької 

академії мистецтв. Після цього, отримавши право на пенсіонерство в Європі, 

безпосередньо знайомиться зі світовими досягненнями мистецтва марини. В 

Італії Л. Лагоріо дотримується настанов С. Щедріна, як колись й 

І. Айвазовський. Особливо це помітно в підході до живопису і композиційній 

побудові деяких із творів Лагоріо. Він багато подорожує Росією, на 

противагу А. Фесслєру, який навіть рідко покидав Феодосію. Дослідник 

творчості кримських мариністів М. Барсамов указує на близькість мистецтва 

Л. Лагоріо до живопису О. Боголюбова, який також навчався в майстерні 

М. Воробйова, але пізніше, і на якого І. Айвазовський так само мав великий 

вплив. Але в мистецтві Боголюбова більше європейського коріння. Не 

знайдено достовірних свідоцтв про факт близьких стосунків Лагоріо з 

європейськими митцями того часу, тоді як О. Боголюбов працює під 

керівництвом Т. Кутюра та Е. Ізабе у їх паризьких майстернях. Як відзначав 

М. Барсамов, Боголюбов безпосередньо спілкувався з найпередовішими 

французькими пейзажистами того часу – майстрами Барбізонської школи – 
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Коро, Добіньї, Руссо та Тройоном» [29, 79]. Пізніше митець переїздить до 

Дюссельдорфу, де працює під керівництвом А. Ахенбаха. Крім цього, у 

Європі свій вплив на О. Боголюбова мав і О. Калам, а також він користувався 

порадами О. Іванова стосовно роботи з натури. Цей досвід О. Боголюбова 

перейняв Л. Лагоріо. 

Як і О. Боголюбов, він присвятив своє творче життя зображенню 

морських видів, але разом із тим майстри розробляли й інші сюжети в 

пейзажі. Саме у зображенні лісних полян біля струмка, тонко написаних груп 

дерев біля джерела на березі моря, у відтворенні вологої прохолоди лісової 

гущавини  М. Барсамов вбачав близькість майстрів. Працюючи в один і той 

же час, вони позитивно впливали один на одного, не перехрещуючись у своїх 

творчих манерах. 

У роки навчання в С.-Петербурзькій академії мистецтв Л. Лагоріо 

пройшов той же шлях, що і його вчитель І. Айвазовський. Улітку плавав на 

тому самому воєнному фрегаті «Грозящий» для ознайомлення з роботою 

корабля; писав картини в Старій Ладозі, де за десять років до того працював 

Айвазовский [27, 49]. Але для Л. Лагоріо малюнок і опрацювання форми 

стали важливішими за кольорове вирішення полотна. А ось прийоми 

колористичного рішення він успадкував від свого вчителя  І. Айвазовського. 

На відміну від І. Айвазовського Лагоріо вводив у пейзажі зображення 

рибалок під час їх повсякденної праці. Митця більше приваблює образ моря 

при штилі або наближених до нього станах. Не уявляє художник і Криму без 

гір, що були одним з улюблених мотивів майстра. Роботи кримської серії 

Лагоріо часто монохромні. І це в подальшому стало загальною рисою для 

творчості представників «кіммерійського пейзажу». 

З усіх учнів Айвазовського в найбільшій мірі успадкував манеру вчителя 

феодосійський пейзажист ХІХ ст. А. Фесслєр. Але, на відміну від 

уславленого мариніста, Фесcлєр звертався до більш буденних мотивів. 

Епізодичне навчання художника в МУЖВЗ протягом п’яти років (1860– 

1865) збагатило його мистецький досвід, але в корені не змінило творчого 
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спрямування майстра з його орієнтацією на поетико-романтичне сприйняття 

краєвиду, властиве багатьом полотнам Айвазовського. Вплив Айвазовського 

на Фесслєра спостерігається й у тому, що А. Фесслєр, як і його вчитель, міг 

написати декілька картин з одного нарису, зробленого за багато років до 

того. Так були створені пейзажі «Сімеїз» (1859), «Морський берег. Сімеїз» 

(1884, НКГА). 

У свою чергу мистецтво А. Фесслєра певною мірою мало вплив на 

Ф. Васильєва, який писав Ялту з того ж місця, що і він. М. Барсамов зазначає: 

«Не тільки в композиційній побудові картин Васильєва і Фесслера, але і в їх 

колориті, навіть в окремих деталях (у тому, як повисла рожева хмара на горі) 

є багато спільного» [27, 59]. Пізніше з цього місця писали Ялту й інші митці, 

які працювали в Криму. А. Фесслєр був першим учителем К. Богаєвського, 

якого називають співцем Кіммерії. 

М. Барсамов проводить паралель між тими процесами, які відбувалися в 

російському й українському живописі 70-х років ХІХ ст., зі змінами у 

творчості А. Фесслєра та І. Айвазовського. Відтоді їх мистецтво, як і 

Л. Лагоріо, розвивалося в контексті прогресивного руху передвижництва, що 

стає особливо помітним в реалістичній картині Айвазовського «Чорне море» 

(1881, ДТГ). Дослідник зазначає: завдяки цим змінам А. Фесслєр «навчився 

бачити красиве не тільки в ефектних фарбах і виняткових ситуаціях. Він 

відчув справжню красу природи навіть в самому буденному її стані» [27, 60]. 

Одна з останніх робіт майстра, за яку він отримав бронзову медаль на 

Одеській художній виставці 1884 року, «Морський берег. Сімеїз» (1884, 

НКГА), написана з урахуванням нових віянь – без будь-яких привнесених 

ефектів. У картині митець звертається до буденного мотиву, орієнтуючись на 

реалістичні досягнення свого часу. 

Мистецтво А. Фесслєра не мало яскраво виражених індивідуальних рис. 

М. Барсамов зауважує, що Фесслєр не вийшов за межі впливу творчості 

І. Айвазовского, але він тонко відчув характер кримської природи. Про це 

свідчать його твори «Феодосія» (1866, рис. 2.1.4), «Ялта» (1869, НКГА), 
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«Морський берег. Сімеїз» (1884, НКГА). Дослідник також справедливо 

вважає, що старші учні І. Айвазовського – А. Фесслєр і Л. Лагоріо, близькі за 

мірою творчого обдарування, але через певні обставини опинилися на різних 

східцях визнання. Мистецтво А. Фесслєра і Л. Лагоріо живилося традиціями 

художників сорокових – п’ятдесятих років ХІХ ст. 

Молодше покоління учнів і прямих послідовників І. Айвазовського 

представлене іменами  Е. Магдесяна, М. Алісова, О. Ганзена, О. Калмикова, 

Г. Калмикова. Кожен із них узяв від учителя щось для себе, створивши свій 

особистий образ Чорного моря. Так, Е. Магдесян – двоюрідний племінник 

Айвазовського, завжди був вірний натурі, намагаючись якнайточніше 

передати матеріальність водної маси. На відміну від свого вчителя він багато 

часу приділяв роботі над етюдами. Його море має свинцевий відтінок. 

Причина тому у відмінності підходів Айвазовського і Магдесяна до техніки 

лесування. Е. Магдесян часто зображував передштормові стани, що також 

вимагало темної гами кольорів. Від того творчий доробок митця має наліт 

драматизму (рис. 2.1.6). Художник зображував море, що хвилюється; тема 

корабельної аварії знайшла втілення в його полотні «Останній свідок» 

(кінець 1880-х). Картина Е. Магдесяна «Початок бурі» (1898) сприймається 

як рідкісне живе відображення хвиль, що киплять і піняться. 

Серед іншого Е. Магдесян цікавився і життям рибалок, але праці 

людини на морі присвятив невелику кількість робіт, серед яких «Рибалки» 

(1902), «Ловля китів біля берегів Сибіру» (1900). Учитель Е. Магдесяна в 

С.-Петербурзькій академії мистецтв В. Орловський часто вводив у свої 

пейзажі зображення водного простору – річки, озера або моря. Як носій 

нових тенденцій у пейзажному живописі, він претендував на своє місце серед 

російських і українських майстрів тих часів. Але сприйняттю Е. Магдесяна 

ближчі були роботи знайомих із дитинства  І. Айвазовського та І. Куїнджі, 

які разом із полотнами В. Орловського й О. Боголюбова експонувалися в 

залах Академії. Там поряд із пейзажами своїх видатних художників 

розміщувалися роботи Клода Верне, представників барбізонської школи, 



45 
 

голландські марини XVII ст. На цих прикладах учні Академії, серед яких був 

і Е. Магдесян, навчалися техніці живопису, переймали досвід своїх колег та 

засвоювали як західноєвропейську, так і вітчизняну традицію. Але 

найбільшим авторитетом для Е. Магдесяна протягом усього життя залишався 

І. Айвазовський, у феодосійській майстерні якого митець працював ще три 

роки після закінчення навчання в Академії. 

О. Ганзен – спадкоємець європейської традиції та досвіду свого діда 

І. Айвазовського, мав дипломи Берлінської і Дрезденської академій мистецтв. 

Олексій Вільгельмович – один із молодших прижиттєвих послідовників Івана 

Костянтиновича, який усе життя залишався в полоні дитячих вражень від 

маестрії діда. Але основні роки навчання художника пройшли в тогочасних 

митецьких центрах Європи. У Берліні і Мюнхені він навчався у К. Зальбурга, 

Г. Майєра, В. Брахта, у Парижі – в Е. Робер-Фльора та Ж. Лефевра. Митець 

бував в Італії, Голландії, Швеції. Маємо цікаві свідоцтва двоюрідного брата 

художника та іншого онука Айвазовського, К. Арцеулова, який розкриває 

секрет О. Ганзена щодо опанування їм техніки написання морської хвилі. 

Митець зазначає, що «Ганзен, розробляючи засоби зображення хвиль, ліпив 

їх із глини, відливав із підфарбованого парафіну, полірував шевською 

щіткою і – освітивши, як це роблять у театральних макетах, писав як 

натюрморт [138, 11]. Відомо, що подібний метод використовував М. Ге для 

створення «Тайної вечері» (1863). Але в кримському живописі марини тих 

часів такий засіб виявляється новаторським. 

Як й І. Айвазовський, О. Ганзен використовував техніку лесування по 

білому полотну. Стосовно картини Айвазовського «Морський берег» (1840, 

ДТГ) М. Барсамов писав, що вона «виконана в один прийом. Полотно 

покрито настільки легким, прозорим і тонким шаром фарби, що крізь нього 

просвічуються олівцеві контури попереднього малюнка» [27, 10]. Але якщо в 

І. Айвазовського це була спеціально розроблена ним методика передавання 

прозорості морської хвилі, то О. Ганзен працює тонким шаром олійних фарб 

(рис. 2.1.9), виходячи зі свого досвіду живопису аквареллю. 
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Від І. Костена О. Ганзен успадкував любов до зображення воєнних 

суден, із конструкцією яких був добре знайомий. У роки війни Олексій 

Вільгельмович виконував замовлення міністерства по створенню серії 

батальних марин, оскільки в 1915 році його призначили художником 

Морського відомства, як у свій час його діда. Онук був не набагато менш 

плодовитим, створивши понад 3000 картин. 

Найменш послідовним та найбільш оригінальним серед зазначених 

учнів Айвазовського виявляється М. Алісов. Від прямого наслідування 

маестро його врятувало навчання в майстерні Ю. Клевера в С.-Петербурзькій 

академії мистецтв у 1887–1889 роках. Художник майже все життя знаходився 

у творчих пошуках. Його манера, часто змінюючись від академічного 

романтизму в дусі І. Айвазовського чи Ю. Клевера до інтимного реалізму в 

дусі В. Полєнова, набуває рис етюду. У першій чверті ХХ ст. майстер 

нерішуче спрямовує свій пензель до імпресіоністичних спроб, цікавиться 

модерном. 

Загалом свою творчість художник будує на засадах реалістичного 

мистецтва, але для пожвавлення деяких пейзажів надає зображенню 

ефектного освітлення. Інтерес до ефектів освітлення майстер наслідує від 

своїх учителів – І. Айвазовського і Ю. Клевера. У цьому зв’язку привертають 

увагу пейзажі М. Алісова «Місячна ніч на морі» (1897, НДХМ), «Вечірня 

рибалка» (1894, Пр. вл.), «Хмари» (1906, Пр. вл.), «Буря» (Пр. вл.). По-

особливому м’які і ліричні, витончені в кольоровому і тональному вирішенні 

марини «Світанок на морі» (1932, Пр. вл.), «На світанку» (Пр. вл.). Обидві 

картини зі схожим мотивом передають стан і настрій пробудженої природи. 

У пейзажі «На світанку» створюється враження свічення моря, мов сонце 

підіймається не з-за горизонту, а з глибини морської. Картини об’єднані 

нюансним опрацюванням деталей у тоні й кольорі, віртуозною майстерністю 

художника у володінні фарбою та передавання морської стихії. 

Картина М. Алісова «Місячна ніч на морі» (1897, НДХМ) за мотивом і 

композицією нагадує кращі морські пейзажі Р. Судковського «Прозора вода» 
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(1879–1885, КНМРМ), «На березі моря» (1882, ІОХМ) та А. Куїнджі 

«Ладозьке озеро» (1871, ДРМ). М. Алісов так само, як Куїнджі і 

Судковський, працює над відтворенням штилю в природі. Услід за ними, 

хоча і несміливо, намагається опанувати методом зображення прозорості 

морської води. Художник показує, як місяць кидає відблиски на море, 

просвічуючи крізь воду золотий пісок. Створюється враження впливу 

творчих принципів Р. Судковського на М. Алісова. Митці обирають схожі 

мотиви. На їх полотнах морське узбережжя займає, приблизно чверть від 

усього зображення. Обидва надають перевагу низькій лінії горизонту. 

Нові віяння, зумовлені стильовими шуканнями часу, відлуння доби 

модерну простежуються в картині М. Алісова «Морський пейзаж» 

(рис.2.1.7), побудованій на ритмічній взаємодії предметів, в основу малюнка 

яких покладена форма трикутника. Ця риса стане однією з характерних для 

менш вдалих картин художника, в яких малюнок гостроконечних 

вітрильників, подекуди скель і навіть хвиль та серповидних під тяжкістю 

вітру дерев матиме вигляд трикутника. Але лінія хвилі в більшості робіт 

майстра все ж таки нагадує півколо. 

У написаній М. Алісовим тонким шаром фарби та не позбавленій 

виразних кольорових ефектів картині «Алупка» (1880-і, Пр. вл.) вбачаються 

прикмети салонного мистецтва. А прозорі шари рожевих та бузкових 

лесувань стануть одним із улюблених прийомів О. Ганзена вже у ХХ ст. 

(«Морський прибій» (І чверть ХХ ст., Пр. вл), «У гавані» (1910-і, рис. 2.1.8). 

Схожі мотиви єднають картини «Човник» (Пр. вл.) М. Алісова і «Берег 

річки. Човен» (1881, ПДІАХМЗ) Р. Судковського. «Човник» Алісова 

викликає асоціації зі ставами В. Полєнова. Загалом у полотнах ялтинського 

майстра, яким є М. Алісов, відчувається поєднання кращих традицій 

українського пейзажного живопису з традицією кримської марини. 

Про живопис Григорія Калмикова певною мірою можна скласти уяву по 

репродукціях російських і зарубіжних дореволюційних видавництв (рис. 

2.1.10; рис. 2.1.11). Адже велика кількість робіт братів Калмикових загинула 
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під час Другої світової війни. Морські пейзажі Олександра Одисейовича 

виконані в дусі І. Айвазовського. Протягом усього життя майстер 

намагається дотримуватися манери вчителя, що великою мірою позбавляє 

його твори оригінальності. 

Картини його брата Григорія нечасто є безлюдними. У більшості 

пейзажів художик розташовує групу людей на березі моря. У роботах 

кримської серії спостерігається декілька улюблених автором сюжетів. Це 

купальниці біля берега моря, рибалки, як правило, коло човна, у різні часи 

доби під час праці або відпочинку, люди біля вогнища. Часто зустрічається 

зображення татарської саклі вночі, де обов’язково світиться вікно. 

Характерним для митця є звернення до джерела світла як композиційного 

центру в картині. Деякі з його творів, на яких світло від вогнища поєднується 

з місячним сяйвом, здаються казковими, що притаманно як романтичному 

живопису, так і «кіммерійському пейзажу». 

Любов Г. Калмикова до відтворення видів східного та південно-східного 

Криму обумовлена місцем народження майстра. Завдяки його мистецтву 

сучасний глядач може скласти уявлення про вигляд кримських міст кінця 

ХІХ ст., образ життя їх мешканців,  про тогочасний геологічний склад 

гірського ландшафту до землетрусу 1927 року («Крим. Судак. Маєток Й.І.В. 

Государя», рис. 2.1.10), про давно зруйновані, забуті архітектурні споруди 

(«Керченський маяк»). 

Наприкінці століття і початку нового, Л. Лагоріо, О. Ганзен, М. Алісов, 

Г. Калмиков більше уваги звертають на пленерний пошук. В окремих 

роботах спостерігається переосмислення сучасних європейських віянь та 

опрацювання досвіду імпресіонізму і модерну. Але такі пошуки не стали для 

зазначених митців визначальними, бо за характером свого мистецтва 

художники залишились у межах класичної школи живопису в традиції ХІХ 

ст., чого не можна сказати про М. Латрі – одного з молодших онуків 

І. Айвазовського та його й А. Куїнджі учня, мистецтво якого належить уже 

новому часу з його стильовими пошуками. 
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2.2. Нові прояви у творчому мисленні кримських пейзажистів 

кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. 

 

Кожне нове століття несе у світ і свою нову філософську парадигму. На 

межі ХІХ–ХХ ст. сприйняття оточуючого середовища Всесвіту людиною 

ускладнюється. Новий час проголошує нового митця, всебічно ерудованого, 

універсального складу, з філософським світосприйняттям та витонченою 

душевною організацією. Нове сторіччя вимагає нового, більш складного 

розуміння завдань мистецтва, пошуку нових виражальних можливостей та 

переосмислення всього багатства накопиченого досвіду попередніх поколінь. 

На межі століття в мистецтві Криму спостерігається розквіт такого 

явища, як «кіммерійський пейзаж». Творчість його представників, породжену 

стриманою суворістю і загадковістю краю, об’єднує зумовленість 

особливостями його природи,  його історії і багато в чому панорамністю 

навколишнього краєвиду. З цього починається  епічний характер їх картин, 

замріяність живописних елегій. І, що цікаво, саме непослідовні учні 

Айвазовського – Куїнджі, Богаєвський, Латрі, які вчилися в його майстерні 

недовго, завдяки самобутності свого таланту, визначили характер мистецтва 

краю нового часу. 

Філософія «кіммерійського пейзажу» формувалася на перехресті двох 

шкіл – І. Айвазовського й А. Куїнджі, в основу яких було покладено різні 

системи навчання. Ці імена визначили розвиток «кіммерійського пейзажу» і 

подарували Криму дві протилежні позиції плеяди своїх учнів і послідовників. 

Мистецтво зазначених майстрів належить різним епохам. ХІХ століття 

пройшло під гаслом живопису Айвазовського, а Куїнджі, завдяки глибині 

своєї творчої натури, зміг поєднати завдання обох століть. Архип Іванович – 

найталановитіший з учнів Айвазовського, враження від мистецтва якого 

відбилися на формуванні романтичного погляду Куїнджі на світ. Близькість 

Куїнджі до представників кіммерійського пейзажного живопису обумовлена, 

як і Р. Судковського, місцем його народження. Просолене, безлюдне, навстіж 
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відкрите вітрам Азовське узбережжя поблизу маріупольських степів, де 

народився і провів своє дитинство А. Куїнджі, нагадує землі Кіммерії. А 

греко-татарське походження майстра і прадавня історія Приазов’я мають із 

Кримом загальне коріння. Майже у всіх кримських учнів Айвазовського і 

Куїнджі, а надалі й більшості місцевих художників, тече грецька кров. Стає 

зрозумілим, що зв'язок кримського мистецтва з класичною традицією 

обумовлений не тільки прадавньою культурою краю і самою природою, а й 

генетичним кодом. У цьому вбачаються витоки консерватизму кримського 

живопису, його несприйняття новітнього модернізму, а надалі і 

постмодернізму. 

Завдяки самобутності творчої натури постать А. Куїнджі стоїть осторонь 

школи мариністичного живопису Айвазовського. Але ці майстри – немов два 

рукави «кіммерійського пейзажу». Їх мистецтво при всій начебто відмінності 

має чимало спільного. Те, що на перший погляд зближує Куїнджі з 

імпресіоністами, а саме наполегливий пошук нових засобів виразності 

мінливого емоційного настрою, серійні варіації з моментом, насправді має 

іншу природу, спільну з творчістю Айвазовського, а надалі і з наступним 

поколінням «кіммерійців» – орієнтація на вічність моменту, що швидко 

минає, і прагнення знайти нові художні засоби, відмінні від 

імпресіоністських. Море, сонце, вогнище, хмари, як втілення земних стихій, 

займали обох і їх наступників із тією різницею, що Айвазовський віддавав 

перевагу морю, Куїнджі – хмарам, Богаєвський і Волошин – землі. У 1932 

році учень Айвазовського і Куїнджі Г. Калмиков пише серію картин про 

походження сонячної системи, в основі буття якої вбачається сакральний 

вогонь. Пошуки Куїнджі спрямовані на відтворення сліпучого сонця при 

заході. Що стосується неба, то воно, як символ духовної сфери, стало одним з 

улюблених образів Куїнджі й Волошина, а Богаєвський вбачав у ньому 

старішого свідка історії людства. Цікаво, що у творах зазначених митців 

хмара має схожий малюнок, а кримське небо взагалі один з улюблених 

мотивів місцевих художників усіх часів. 
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Романтичне світосприйняття, що виявлялося в любові до 

монументальних епічних краєвидів, пройнятих місячним сяйвом із 

виразними ефектами світла і тіні, у відтворенні природних стихій, 

імпровізаційному методі роботи –  не є данина моді, а внутрішня сутність 

натури цих майстрів, стан їхньої душі, розуміння Всесвіту. Для своїх картин 

митці обирали великі формати, відтворюючи широкі простори Півдня та 

втілюючи заповіти М. Гоголя щодо завдань мистецтва в романтиці містично-

фантастичного. 

Філософія часу другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. – це 

мінливість, непередбачуваність, хибкість. Але в цій несталості 

І. Айвазовський і А. Куїнджі шукають опору для вічності. Природні стихії 

спроможні відобразити це найліпше. До їх відтворення вдаються й інші 

корифеї «кіммерійського пейзажу» – М. Волошин, К. Богаєвський. 

І Айвазовський і Куїнджі мали унікальну зорову пам’ять, жваве творче 

уявлення. Великоформатні імпровізації Куїнджі стали можливими завдяки 

багаторічному пошуку нової пластичної мови в невеликому розмірі, а 

Айвазовський взагалі майже не писав етюдів, спираючись на свої 

надзвичайні природні дані – спостережливість і феноменальну пам’ять. 

Спостережливість Айвазовського виявлялася в будові морської хвилі, її 

конструкції, масі, кольорі. У Куїнджі – у силі світла в природі, її станів. У 

його місячному сяйві ще більше правди й ілюзорності. І. Рєпін зазначає, що 

«ілюзія світла була його богом, і не було художника, рівного йому в 

досягненні цього дива живопису» [305, 178]. 

Імпровізаційний метод роботи для себе й учнів Куїнджі аргументував 

тим, що пам’ять внаслідок розумових і надрозумових процесів перетворює 

побачене в образи вищого, духовного порядку. І вчив своїх учнів, серед яких 

кримчани К. Богаєвський, М. Латрі, брати Г. і О. Калмикови, М. Хімона, 

О. Гауш приводити картинні задуми до знаку, опрацьовувати та 

перепрацьовувати враження від природи посередництвом уяви і фантазії до 

ступеню образ–знак, як категорії вічного. А для цього зуміти в буденному 
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побачити надзвичайне, велике. Ідеал А. Куїнджі – природа без прикрас, 

звільнена від усього зайвого, будь-якої привнесеної деталі – більше, ніж його 

учнів, цікавить майстра своєю первинною красою. 

Пантеїстичний за сутністю живопис Айвазовського і Куїнджі пройнятий 

епічним духом, відчуттям тлінності людського буття, його перманентності 

перед могутністю природи, Всесвіту. Це червоною ниткою проходить крізь 

творчість інших представників «кіммерійського пейзажу» і повною мірою 

зумовлює мотиви поганства у творах М. Казаса, Ж. Матрунецького, 

В. Нікулова. Такий пієтет перед природою обумовлений величчю кримського 

ландшафту, до історичного вівтаря якого прямувало не одне покоління 

творців. Звідси і таємничі, казково-міфотворчі мотиви, які вперше в Криму 

з’явилися саме в картинах Айвазовського. Ф. Достоєвський порівнював 

І. Айвазовського з А. Дюма-батьком, стверджуючи, що «звичайних речей 

вони зовсім і не пишуть…» [369, 11]. У Куїнджі звичайний мотив 

перетворюється в надзвичайно казковий завдяки потужній енергії світла. Для 

кримчан – учнів А. Куїнджі, тема міфу, чарівного була близька ще з часів 

навчання. Казковий характер сюжету частіше вбачається у творах митців 

сходу і південного заходу півострова. 

При всій самобутності художньої творчості Куїнджі, його мистецтво, 

особливо періоду «затворництва» (1882–1910), що пройшов в інтенсивних 

пошуках гармонійніших, найближчих відповідно натури тонально-

кольорових співвідношень, не оминуло загальну тенденцію доби. І в 

кольорових експресіях цього періоду, і в місячному сяйві елегійних 

ноктюрнів виразно лунають ноти епохи, а саме неминучість трагічного кінця. 

Лиховісні тони приреченості чаклунсько-казкової і разом трагічної 

«Фантастичної сцени» (1890-ті, ДРМ) знаходять продовження в окремих 

творах К. Богаєвського, М. Волошина, М. Казаса. Але найбільшим 

прибічником драматично-напружених сюжетів виявляється керченський 

митець кінця ХХ ст. – В. Нікулов. 
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А. Куїнджі подекуди лише натякає на винахідливу лінію, подекуди 

сміливо нею користується в малюнку сповнених величі образів гігантської 

хмари чи дерева, прориву проміж дерев, у небо. Він, як і М. Волошин, прямує 

«до метафоричності вираження космічної сутності природних явищ» [372]. 

Часто їх образи сповнені споглядання й тиші, на противагу буревіям 

І. Айвазовського, а мотив пейзажу набуває символічного значення, як 

частина космічного Всесвіту. У найбільшій мірі схожість майстрів 

виявляється в декоративних серіях їх заходів сонця. Але світорозуміння 

М. Волошина формувалося окремо від А. Куїнджі і його школи. 

Краса ночі, що у рівній мірі непокоїла художників-романтиків та митців 

епохи модерну, стала улюбленим сюжетом символізму, передвісником якого 

у вітчизняному мистецтві виступив Куїнджі. Тенденції символізму та 

беклінської версії сецесії завезені учнями Куїнджі в Крим з-за кордону. Але 

кримчани вирішують це завдання по-своєму, у дусі місцевого 

багатонаціонального характеру. Морські та степові ноктюрни з татарськими 

саклями, дюрбе, стрілами мінаретів та іншими східними мотивами у 

місячному сяйві кримської ночі – один з облюбованих ними пейзажних 

сюжетів. 

Головна відмінна особливість Айвазовського і Куїнджі в тому, що вони 

звертались до різних технічних засобів. Мариніст Айвазовський 

користувався одного разу винайденим та на багатьох роботах опрацьованим 

авторським прийомом, у той час як Куїнджі не припиняв експериментувати в 

пошуках нових методів до останніх днів життя. Айвазовський до краєвиду, 

що відклався в пам’яті, додавав якийсь новий ефект, а Куїнджі повсякчас 

шукав нові засоби до відтворення станів природи. Внутрішня напруга творів 

Айвазовського виявляється в сюжеті, мотиві, у Куїнджі – за рахунок 

підвищення сили кольору, особливо в пізній період. Айвазовський ускладнює 

задум деталізацією. Куїнджі навпаки – за рахунок узагальнення і спрощення. 

Таким чином виявляється вся парадигмальна складність двадцятого століття 

в порівнянні з попереднім. І Айвазовський, і Куїнджі стали новаторами в 
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мистецтві своєї доби, сформувавши нові типи пейзажу: Куїнджі – 

«романтично піднесеної пейзажної картини» [372], піднісши пейзаж до 

Вселенської величі, а марини Айвазовського віддзеркалюють суспільну 

психологію епохи Олександрівської доби. 

Усім багатством композиційних знахідок, образних втілень мотиву, 

науковим розумінням теорії кольору і світла, методів відображення їх 

інтенсивності, лаконічними живописними та декоративними прийомами в 

передачі настрою, сонячного тепла, а також динамікою і внутрішнім ритмом 

творів, їх темпераментною вільною пластикою, А. Куїнджі залюбки ділився 

зі своїми учнями. Цей досвід був переосмислений, опрацьований і надалі 

розвинутий кримськими митцями в новий тип пейзажу, сформований під 

кутом географічного детермінізму в розумінні концептуальних і 

декоративних завдань мистецтва. 

Таким чином, І. Айвазовський визначав розвиток кримського живопису 

в ХІХ ст., а А. Куїнджі, разом з учнями своєї майстерні, не будучи кримським 

художником у прямому розумінні, зробив вагомий внесок у концепцію 

подальшої еволюції живопису «кіммерійського пейзажу». 

Кіммерійська тема в мистецтві живописців південно-східного Криму 

виникає на межі ХІХ–ХХ ст., коли Кіммерію – давню назву цієї землі, 

оживили та наповнили новим змістом К. Богаєвський і М. Волошин, які 

продовжили започатковану ще в ХІХ ст. І. Айвазовським традицію 

«кіммерійського пейзажу». Їх об’єднувало, перш за все, те, що всі вони 

писали по пам’яті. Численні романтичні бурі  І. Айвазовського, фантастичні 

міста  К. Богаєвського та акварельна Кіммерія Волошина – плід імпровізації, 

гра уявлення, політ фантазії. Характерною рисою творчості цих митців була 

одержимість всеосяжною, палкою, безмежною любов’ю до легендарної землі 

Кіммерії, яка завдяки творчій фантазії та історичному зору уявлялась їм на 

землях Східного Криму. У пейзажах цих митців майже немає місця для 

людини. Вони прагнули відтворити могутність світобудови, перед обличчям 

якої людина здавалась занадто слабкою. І останнє, основоположники 
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«кіммерійського пейзажу» бачили особливу його виразність саме при 

панорамному зображенні. Такий підхід був вповні виправданим, тому що 

ландшафт Східного Криму, як відзначав М. Барсамов, «позбавлений 

красивих живописних деталей, нагромаджень ефектних скель, пишної 

рослинності. Пейзаж околиць Феодосії розкривається і набуває привабливих 

рис при погляді на нього з будь-якого підвищеного місця…» [28, 26]. 

Завдяки зусиллям та авторитету І. Айвазовського основним художнім 

центром Криму до початку громадянської війни залишалась Феодосія. На 

початку ХХ ст. до Феодосії повертаються з-за кордону К. Богаєвський та 

М. Латрі, до Коктебелю – М. Волошин. Цих трьох митців об’єднують 

новаторські пошуки форми та змісту художнього твору, якими переймався 

Захід. На короткий час вони вдаються до ремінісценцій у дусі імпресіонізму, 

постімпресіонізму та пуантилізму; особливо це стосується М. Волошина. 

Творчий метод К. Богаєвського та М. Латрі майже не виходить за межі 

мюнхенської сецесії. Надалі ці майстри повністю підпорядковують свій 

живопис модному європейському напрямку модерну. 

Розповсюдження модерну в Криму на початку ХХ ст. обумовлено й тим, 

що провідні кримські митці того часу (М. Волошин, К. Богаєвський, 

М. Латрі, М. Хімона, М. Казас, В. Фельдман) перебували та навчалися 

закордоном, звідки завезли віяння нового мистецтва. К. Богаєвський, після 

закінчення С.-Петербурзької академії мистецтв, у 1898–1900 роках разом із 

професором А. Куїнджі та іншими випускниками його майстерні, зокрема 

кримським співучнем  М. Хімоною, відвідує Європу, де найбільше враження 

на нього справляють твори А. Бьокліна, М. Клінгера, Ф. Штука. М. Латрі в 

1897–1899 роках мандрує Грецією, Німеччиною, Італією. У Мюнхені 

художник вдосконалює свою майстерність у студіях Ш. Холлоши та Феррі-

Шмідта. У 1911 році, після успішного закінчення Мюнхенської академії 

мистецтв та року праці у Франції, до Севастополя повертається М. Казас. 

У 1901–1903 роках у паризькій майстерні Є. Круглікової перші кроки в 

художньому навчанні робить М. Волошин. Він відвідує Академію Коларосі, 
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навчається в студії Уістлера та Стейнлена, відправляє до російських 

митецьких журналів критичні звіти та статті про стан сучасного художнього 

життя Парижу та поміж іншого мандрує Європою. Не отримавши 

систематичної художньої освіти, завдяки природній обдарованості, вільному 

володінню матеріалом світової культури та космічному світосприйняттю, 

М. Волошин зміг зрозуміти глибинну суть мистецтва. Такої широти 

кругозору та глибини світобачення не було ні в кого з його кримських 

попередників чи сучасників і навіть наступників. Інноваційним був сам 

підхід Волошина до мистецтва. Він перший у Криму усвідомив глибину його 

філософської світоглядної складової. В основу свого мистецтва художник 

поклав філософське світобачення та розуміння сакральної сутності буття. 

Це був період, коли мистецький світ переходив від реалістичної моделі 

пізнання до езотеричної. Повсюдно в картинах художників активність 

невидимих зв’язків між предметами значно ускладнюється, намічається 

тенденція відходу від реалізму в бік усе більшої декоративності. Від того 

збільшується міра спресованості змісту, розв’язання його завдань на рівні 

образ – знак, як категорії вічного. Міфологізована свідомість, як різновид 

філософського світовідчуття, обумовила витоки виникнення загальної 

мистецької платформи, на якій базувалися творчі пошуки митців землі 

Кіммерійської, які виходили на нові, відповідні завданням часу шляхи. 

Представників «кіммерійської школи», перш за все, об’єднував метод 

імпровізації, який майже не знайшов втілення у творчості послідовних учнів 

Айвазовського, хоча сам він дотримувався його. Але цей метод став 

традиційним для багатьох представників «кіммерійського пейзажу» протягом 

усього ХХ ст. Його учням своєї пейзажної майстерні прищеплював 

наприкінці ХІХ ст. в С.-Петербурзькій академії мистецтв А. Куїнджі. 

Вихованець його майстерні К. Богаєвський користувався цим методом усе 

життя і майже не писав пленерів. Сам Волошин так описував обставини, що 

призвели його до імпровізації: «Аквареллю я почав працювати з початку 

війни. Початок війни та її перші роки застали мене в прикордонній смузі – 
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спочатку в Криму, потім у Базелі, пізніше в Біарріце, де роботи з натури були 

неможливі за умовами воєнного часу. Кожен, хто малював із натури в ті 

роки, природно запідозрювався в шпіонстві й зйомці планів. Це мене 

звільнило від прикутості до натури й було благодійністю для мого живопису. 

Акварель не придатна до роботи з натури. Вона вимагає столу, а не 

мольберту, затемненого місця, що для олійної техніки непотрібно. Я став 

писати по пам’яті, намагаючись запам’ятати основні лінії та композицію 

пейзажу» [197, 44]. 

Спільним для представників «кіммерійської школи» залишався 

елегійний характер їх творчості – замріяність і одночасно сум, що 

притаманно творам  К. Богаєвського, М. Латрі, М. Волошина. Елегійність, як 

складова романтизму, притаманна ще кращим маринам  І. Айвазовського, 

пов’язана і з природою Східного Криму, яка дуже відрізняється від 

екзотичного Південного узбережжя. Остання гряда кримських гір, пагорби, 

укриті бідною рослинністю, що поступово переходять у степ та солончакові 

озера, омиваються тут хвилями Чорного моря. Елегійність по-різному 

виявлялась у пейзажах «кіммерійців». Елегійним тоном самоти, тлінності 

земного буття, як і в І. Айвазовського, просякнуті твори К. Богаєвського, 

М. Волошина. Але їм, окрім цього, близька туга, їх пейзажі пройняті 

настроєм задумливого смутку, подекуди розчарування. Обом майстрам 

властиві глибокі внутрішні переживання. Найбільш сентиментальними та 

інтимними виглядають акварелі Максиміліана Волошина. 

Як символ старого Криму сприймаються романтичні пейзажі  

К. Богаєвського. Поповнюючи вже в 1920-і роки коло мотивів, поширених у 

пейзажному жанрі краю, зображенням хвилі, пориву вітру, хмари, художник 

відходить від натурного, безпосереднього візуального споглядання і 

відображення природи. Не працює з натурою і пише свої акварелі за уявою, 

створюючи узагальнений образ Східного Криму, і М. Волошин (рис. 2.2.17). 

Обидва митці тяжіли до стилістики модерну. 
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Головною темою творчості  М. Волошина незалежно від того, писав він 

темперою, маслом чи аквареллю, завжди було зображення чотирьох стихій: 

Землі, Води, Повітря та Вогню. Через спостереження, осмислення та 

відтворення їх у живописі художник занурюється в пізнання глибинного 

змісту космосу. На природу майстер споглядає з високої точки зору, мов 

охоплює поглядом її «космічну безмежність» [197, 25]. Складається 

враження, що бачить він свої пейзажі мовби з точки зору Всевишнього – 

будівельника Всесвіту. Така позиція відображує орієнтацію митця та 

мислителя на езотеричні вчення, поширені в ті часи серед інтелігенції. Таким 

чином, художник створює цілісну картину світу, яка вміщує і небо, і землю, і 

зірки, і звуки, й увесь Всесвіт. Н. Мірошниченко робить висновок стосовно 

творчості М. Волошина: «Цілком реальний пейзаж неосяжним для глядача 

чином набуває космічного характеру, привідкриваючи свою історичну 

наповненість, так співзвучну багатьом рядкам  Волошина-поета» [89, 154]. 

У 1917–1920 роках М. Волошин пише серію акварелей, гуашей та 

темпер, схожих між собою композиційною побудовою, що ґрунтується на 

контрастному зіставленні великих кольорових площин. Такий підхід був 

новаторським у кримському живописі, але не отримав подальшого розвитку 

у творчості наступних поколінь кримських пейзажистів. До цього циклу 

Волошина відносяться пейзажі: «Астма» (1917, рис. 2.2.12), «Каньйон» (1919, 

рис. 2.2.13), «Коктебель» (1920, рис. 2.2.14), «Біблійна земля» (1920, рис. 

2.2.15). Подібний метод роботи у подальшій еволюції цілком міг би 

призвести до розвитку авангардних шукань у мистецтві Криму, але цього не 

сталося. Як зауважив відомий кримський мистецтвознавець  Р. Подуфалий, 

«авангард як такий на класичній кримській землі взагалі не прищепився» 

[108, 42]. Системного прояву цього стилю у кримському мистецтві не було. 

М. Волошин перший у живописі Криму використав символічне значення 

кольорів у своїх пейзажах. Сакральний зміст та значення того чи іншого 

кольору він наводить у статті «Чому вчать ікони?» [196, 291–295]. При 

дослідженні кольору художник наслідував вчення про кольори Гете. 
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Вивченню характерних особливостей творчості М. Волошина присвятив 

свої дослідження добре знайомий митця Леонід Фейнберг, який жив на дачі в 

Коктебелі влітку 1911–1913 років. Л. Фейнберг вважає, що найбільш повно 

художник виразив себе в акварелі. «Особливість акварелей Волошина в тому, 

що ми не розпізнаємо в них чітко ні європейських, ні азійських традицій. А 

між тим вони просякнуті незмінною своєрідністю – більшою мірою, ніж 

будь-чиї інші роботи. Незмінність своєрідності чимось споріднена з 

традицією. Необхідно тільки усвідомлювати, що характерні риси, які 

нагадують традицію, в акварелях Волошина створені й виопрацьовані ним 

самим для його власної роботи» [325, 163]. Автор стверджує, що постійність 

прийомів, які художник використовував для зображення землі, створюють 

«надзвичайно своєрідну», «індивідуальну традиційність» [325, 168]. 

Л. Фейнберг продовжує, що «Макс виробив для себя цілий ряд таких 

прийомів, що стали в його акварельній роботі майже постійними» [325, 168]. 

Тому вважає, «поскільки ці методи вповні індивідуальні, застосовувати до 

них термін «традиційність» – незакономірно» [325, 168]. Але Л. Фейнберг 

погоджується з тим, що «аналогічні явища в старояпонському і китайському, 

взагалі – у далекосхідному мистецтві проходять крізь багато століть, у 

багатьох художників і впритул пов’язані з «традицією» [325, 168]. 

У своїх акварелях М. Волошин зміг передати рух часу, і це стало ще 

однією новацією в пейзажному живописі Криму. Л. Фейнберг помітив, що 

зв’язок джерела світла і земних масивів в акварелях Волошина не завжди 

закономірно витриманий. Дослідник не вважає це за недолік. «Напроти, це 

свідома демонстрація ходи часу. І якщо тіні від скель, каміння, дерев лягають 

так, як вони падали дві-три години назад, тут треба відзначити свідомо 

застосований художній прийом: наочний показ руху джерела світла – сонця, 

місяця. Так збагачується почуття часу в акварелях Макса» [325, 170]. У 

зв’язку з цим корисно проаналізувати наступний пейзаж М. Волошина, в 

якому виявлені схожі на зазначені Л. Фейнбергом тенденції. У пейзажі «Все 

замерло – холмы, деревья, тучи. В лиловом олове осенних вялых вод» (1927, 
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рис. 2.2.16) кожне з трьох дерев, зображених на передньому плані, 

прикрашено листям різних кольорів. Виходить, що зліва направо 

представлені стадії осіннього вицвітання листя: спочатку зеленого, потім 

жовтого і нарешті коричневого. Крім того, додатковий акцент цим стадіям 

надає міра листового покрову, що зменшується зліва направо. Загалом стану 

у природі, який Волошин відображає в пейзажі, відповідає більш наближене 

до глядача центральне дерево з жовтим листям. Таким чином, Волошин 

свідомо демонструє хід часу, натякаючи на те, що остання пора осені ще 

попереду… 

Інноваційним у відображенні кримського краєвиду та традиційним для 

творчості художників К. Богаєвського і М. Волошина стало зображення не 

такого Криму, яким його міг бачити пересічний турист, а відтворення 

сполучення елементів, що в різні часи були притаманні землям Східного 

Криму. Сам Волошин указував, що ні один з його акварельних пейзажів не 

був написаний із натури, «а являє собою музично-мальовничу композицію на 

тему кіммерійського пейзажу» [197, 45]. М. Волошин не вважав себе 

музикальною людиною, але характеризує свої пейзажі як музично-кольорові 

композиції. Таким чином, художник апелює до синтезу мистецтв. 

Правомірним буде стверджувати, що музичність волошинських 

акварелей була більшою мірою традицією для кримської образотворчості, 

ніж новаторством. А ось усвідомлено принципом синестезії, який 

М. Волошин упроваджував у своїх акварельних пейзажах, до нього в Криму 

ніхто не користувався. Цей метод художник запозичив у японських митців, із 

гравюрами яких ретельно знайомився в Паризькій національній бібліотеці на 

початку ХХ ст. Сам Волошин цього не заперечував, розповідаючи в статті 

«Про самого себе», що в методі підходу до природи, вивченні і відтворенні її 

стоїть на точці зору класичних японців Хокусаї, Утамаро [197, 46]. Суть 

методу полягає в тому, що в сукупності з віршованими творами, якими 

художник та поет підписував свої акварелі, зображені на них пейзажі 

викликали у глядача цілу гаму різних почуттів, навіть тактильних. Глядач 
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мовби сам опиняється в зображеному краєвиді, починає заслуховуватися 

музикою шелестіння осіннього листя в поєднанні з прибоєм хвилі, розрізнює 

запах випаленої південним сонцем степової трави поміж солонуватого 

присмаку, відчуває м’які торкання вечірнього морського бризу. М. Волошин 

часто говорив, що його вірші утікають в акварелі та мешкають там, як 

морський прибій із приливами та відливами [258, 11]. Тому, це був не просто 

синтез поезії і живопису, це було одухотворення краєвиду, бо його лінії, 

площини, кольорові співзвуччя утворювали музику і поезію всього 

зображення. Таким чином, стає ясно, що Волошин апелював до того, щоб 

його мистецтво справляло всеохоплююче враження на глядача. 

Поєднання слова і живопису – досить рідкісний приклад в історії 

європейського мистецтва. Не знайшло воно продовження і в подальших 

пошуках кримських митців. Із розвитком науки і техніки цей метод 

еволюціонував до кінетичної композиції та різного роду інсталяцій сучасних 

художників, але не мав втілення на кримській землі. 

Традиційною для кримського пейзажного живопису стала тема мандрів. 

Започаткована ще І. Айвазовським, вона приживається і втілюється в 

символічній формі в пейзажах багатьох кримських майстрів. До неї 

зверталися у своїй творчості майже всі «художники-кіммерійці». У другій 

половині ХІХ – першій треті ХХ ст. – А. Фесслєр, Л. Лагоріо, О. Ганзен, 

М. Алісов, Е. Магдесян, брати Г. і О. Калмикови, К. Богаєвський, М. Латрі, 

М. Волошин. Можливо тому, що багато хто з них мандрував світом. 

Для творчості севастопольця Михайла Казаса, як зазначила Л. Бровко, 

головною темою була тема ходи (рис. 3.1.66; рис. 3.1.67). «Улюблені Казасом 

мотиви виїздів, ходи осмислювались ним, та й багатьма іншими 

художниками початку століття, як філософське питання «куди йде людство?» 

[68, 83–84]. Для кожного майстра тема подорожі була втіленням особистих 

переживань, іноді зовсім протилежних. Так, для символістів М. Волошина, 

М. Казаса зображення дороги символізує шлях життя, духовної подорожі, але 

разом із тим – і безпритульності у світі, відчуття покинутих твердинь, 
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вівтаря, затишку родинної домівки [181, 57]. Для К. Богаєвського це подорож 

до джерел геологічної перебудови Землі, прадавніх цивілізацій, що колись 

населяли Крим. Подорожі І. Айвазовського сповнені гострих відчуттів, 

передчуття ефектних хвилювань від зустрічі з новими землями, з новими 

морями. 

Таким чином, мандри і подорожі мали для кожного художника 

особистий зміст, а тому стали однією з провідних, традиційних тем у 

кримському пейзажі ХХ ст. Тісно пов’язана з темою подорожі, мандрів тема 

рідної землі, відчуття свого коріння, повернення до батьківщини. Тому 

традиційно глибокий зв’язок із землею своєю, зі своїм корінням, що набув 

яскравого втілення в пейзажах К. Богаєвського, М. Волошина та багатьох 

митців кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., знайшов продовження в 

пейзажних творах кримських митців протягом усього ХХ ст., особливо 

депортованих народів. Тема мандрів усвідомлено чи підсвідомо, чи то 

духовних, чи земних знаходить своє втілення в пейзажному живописі 

наступних поколінь кримських митців – Е. Штейнберга, М. Крошечкіна-

Крошицького, Ю. Гулітова, Я. Басова, Є. Нагаєвської, А. Жаба, 

Г. Матрунецького, Є. Карциганова, П. Мірошниченка, М. Чухланцева, 

І. Шипіліна, В. Нікулова та ін. 

Важливо й те, що зацікавленість мариною, характерна для кримського 

живопису в ХІХ – на початку ХХ ст., з 1930-х років згасає. Взагалі для 

кримського пейзажу ХХ ст. більш характерними стали звернення до 

зображень землі, ніж моря. Море виступає лише фрагментом, змістовним 

доповненням у краєвидах. Тому справедливим буде вважати, що традицію 

сучасного кримського пейзажу було закладено «художниками землі» – 

К. Богаєвським, М. Волошиним, а не співцем моря  І. Айвазовським. 

Живопис художників південно-східного Криму має своє неповторне 

обличчя, яке формувалося протягом досить довгого часу під впливом 

природних особливостей цього краю, етнографічних та історичних джерел, 

зарубіжних впливів, що проникали у Феодосію як основне портове місто 
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краю. Тому живописна манера та творчі досягнення майстрів, які мешкають  

в цій місцевості, досить відрізняються від іншої частини Криму, перш за все, 

своєю самобутністю, що стала запорукою для народження на цьому ґрунті  

високохудожніх творів нової тематики відомих у світі митців регіону, що 

стояли біля витоків «кіммерійської школи». 

Традиції «кіммерійського пейзажу» зберігаються у творчості митців 

Східного Криму і сьогодні. У різні роки її розвивали І. Айвазоський, 

А. Фесслєр, Л. Лагоріо, Е. Магдесян, О. Ганзен, брати Г. і О. Калмикови, 

К. Богаєвський, М. Латрі, М. Волошин, Д. Шибньов, М. Барсамов, 

П. Столяренко, С. Мамчич, В. Соколов, Г. Дереджиєв, В. Киркевич, 

Г. Матрунецький, І. Олішевич, Є. Карциганов, О. Спольський, В. Куц, 

В. Нікулов та ін. Давня Кіммерія слугувала джерелом їхньої творчості. 

Кожен із них узяв від традиції щось для себе. 

 

2.3. Від модерну до імпресіоністичних ремінісценцій 

 

Одним з результатів нашого дослідження  регіональних особливостей 

розвитку кримської живописної школи стало те, що, як виявилось, зміна 

стильових напрямків тут відбувалася в іншій послідовності, аніж у Європі, 

Україні чи Росії. Периферійне географічне розташування Криму сприяло 

консервації творчого життя регіону. Коли в Україні кінця ХІХ ст. виникає 

пейзаж-етюд, як перші прояви імпресіонізму, у кримському регіоні бар’єром 

на шляху нових віянь залишається непорушний авторитет реалістичного 

живопису І. Айвазовського. 

На початку ХХ ст. Крим залишався під впливом класики. І це панувало в 

його давній культурі. Тому благодатного ґрунту для інноваційних пошуків 

тут не було. З іншого боку, природа Криму завжди притягувала митців. 

Перші спроби відтворення руху в зображенні світлоповітряного середовища і 

найтонших атмосферних змін були зроблені Ф. Васильєвим у 70-х роках ХІХ 

ст. Федір Васильєв – видатний російський художник-пейзажист знаходився в 
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Криму, лікуючись від сухот. Закоханий у природу цього краю, він намагався 

втілити на полотні своє відчуття оточуючого середовища, вогкість 

вдихуваного повітря. Близькими по духу емоційно-ліричного сприйняття 

природи були пошуки українського художника С. Васильківського, який 

важливе значення надавав проблемі освітлення в передачі кримського 

пейзажу наприкінці ХІХ ст. і досяг у цьому великої майстерності. На початку 

сторіччя на Південному березі Криму кожного року працює К. Коровін. 

Щоліта він перебував на дачі в Гурзуфі, втілюючи принципи імпресіонізму у 

творах кримського циклу – «Кафе в Ялті» (1905), «Пристань у Криму» (1913), 

«Пристань у Гурзуфі» (1917), «Гурзуф» (1914) та ін. Протягом усього ХХ ст. 

Крим усе більше ставав улюбленим місцем пленеру багатьох видатних 

російських і українських художників. Побували тут і відомі своїм 

прагненням до емоційно-ліричного сприйняття природи видатні російські 

живописці В. Сєров та І. Левітан, вихованець харківської художньо-

промислової школи М. Раєвської-Іванової, а згодом митець 

імпресіоністичного напрямку К. Первухін, а також, О. Купрін та ряд інших 

талановитих художників. Утім, нові віяння, пов’язані зі зверненням до 

надбань імпресіонізму, що поширювалися у крупних українських і 

російських  мистецьких центрах і втілювалися у творчості цих митців, на той 

час не знаходили сприятливого ґрунту на кримських землях. 

Перші імпресіоністичні спроби у кримському живописі з’являються у 

творах Л. Лагоріо, М. Волошина і К. Богаєвського на початку ХХ ст. У 1899 

році Лагоріо пише картину «Симеїз» (рис. 2.3.18). Скрізь міцну композицію 

просвічуються явні перетини з імпресіонізмом, до якого митець відчув 

інтерес наприкінці життя. Цікаво спостерігати, як від цілком реалістичного 

трактування гальки художник переходить до знервованих, навіть графічних 

мазків у блакиті моря. Наліт французькості додає зображенню улюблений 

мотив парижан – люди в човні, які до того ж одягнені за паризькою модою. 

З 1903 року, після повернення з Парижу, влітку в Коктебелі, починає 

займатися живописом олійними фарбами М. Волошин. Цей факт засвідчено в 
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листі Богаєвського до Дуриліна від 29 грудня 1932 року [42, 148–150], в 

якому К. Богаєвський вказує на те, що етюди Волошина були написані 

звичайним сірником або зубочисткою, «тобто ними накладалась фарба на 

полотно, від чого виходила своєрідна фактура письма. Етюди ж, написані 

звичайними пензлями, мали характер мозаїки, де певний колір 

зображуваного предмета: дерево, хмара, будинок, дорога – обводились ним 

контуром синьої фарби. Пам’ятаю, як вони мене вразили силою, кольором і 

ясністю фарби, тоді як я писав темно і незграбно» [42, 149]. У цьому ж листі 

Богаєвський згадує, що їх знайомство з Волошиним відбулося в 1902 або 

1903 році. Є. Жарков указує на те, що тоді «під впливом Богаєвського він 

(Волошин – Н.Б.) пише досить багато етюдів з натури» [118, 242]. 

1903 рік став етапним для обох майстрів, адже саме тоді вони 

розпочинають свій творчий шлях у Кіммерії. Завдяки вищезазначеним 

технічним особливостям живопису М. Волошина стає зрозуміло, що з 1903 

року художник створює свої роботи «Вид Коктебелю» (рис. 2.3.19), «Вид на 

Сюрю-Кая» (рис. 2.3.21), «Яхта» (рис. 2.3.20), «Болгарські дівчата» (рис. 

2.3.22), «Будинок поета» (рис. 2.3.23), «Тополі» (БМВ), «Кримський пейзаж» 

(рис. 2.3.26), «Схили Сюрю-Кая» (БМВ), «Хмари над горами» (рис. 2.3.25). 

Ці роботи мають риси двох європейських напрямків – імпресіонізму та 

модерну, інтерес до яких Волошин відчув у Франції в 1901–1903 роках. Так 

«Вид на Сюрю-Кая» (рис. 2.3.21) за пластикою розміщення кольорових 

площин нагадує «Ліс кохання» (1888) П. Сер’юзьє. 

Використання художником сірника або зубочистки, як засобу для 

накладання фарби, помітно відчувається в роботах «Вид Коктебелю» (рис. 

2.3.19), «Вид на Сюрю-Кая» (рис. 2.3.21). У той час як «Болгарські дівчата» 

(рис. 2.3.22), «Будинок поета» (рис. 2.3.23), «Тополі» (БМВ) виконані під 

великим враженням від безпосереднього споглядання робіт французьких 

пуантелістів Ж. Сера і П. Сіньяка. На прикладі цих творів ми бачимо, як 

Волошин застосовував науковий метод пуантелістів до зображення 

кримського пейзажу. 
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Вплив постімпресіонізму простежується в роботах «Схили Сюрю-Кая» 

(БМВ), «Хмари над горами» (рис. 2.3.25). Але завдяки тим художнім 

прийомам і технічним особливостям, які використовував майстер при їх 

створенні, роботи наближені до стилістики модерну. До суміжних між 

імпресіонізмом та модерном пейзажів можна віднести «Мис Хамелеон» 

(БМВ), «У садку» (рис. 2.3.24), «Чортов палець» (БМВ), а також дві картини 

К. Богаєвського «Вид на Коктебель від будинку Волошина» (1905, НКГА) та 

«Будинок М. Волошина» (1905, рис. 2.3.27), які були створені Костянтином 

Федоровичем під час його перебування в Коктебелі в 1905 році. З приводу 

цього Волошин писав: «На деякий час він  (Богаєвський – Н.Б.) підкорив себе 

імпресіоністичній техніці, чужій його духові за самим єством» [196, 322]. 

Спогади Л. Фейнберга допомагають скласти уяву про еволюцію 

художньої мови Максиміліана Олександровича, а саме те, що художник 

використовував олію до 1911 року. Л. Фейнберг згадує, що в 1911 році 

(влітку), а також у 1912 році і 1913-му Волошин малював лише з натури і 

лише гуашшю [325, 154]. Темперою художник почав працювати з 1913 року, 

а з початком громадянської війни – аквареллю і ніколи вже не повертався до 

олії. Таким чином, можна стверджувати, що всі вищезазначені роботи були 

написані в період 1903–1910 років. 

Дослідженням імпресіоністичних тенденцій у поезії художника 

займається І. Шатова, яка вважає, що Волошин, не обмежуючи свою 

творчість художніми прийомами імпресіонізму, мав відношення до них як до 

матеріалу, що відновлює мистецтво [89, 25]. Але існує власний погляд 

М. Волошина на імпресіонізм: митець переконаний, що імпресіонізм не 

тимчасова течія, а вічна основа мистецтва. Це психологічний момент у 

творчості кожного художника [196, 221]. Далі Волошин висловлює думку 

про те, що імпресіоністи оновили мистецтво, пустивши нове коріння в життя. 

Вони вдесятеро збільшили силу бачення. Тепер потрібно користуватися цим 

матеріалом [196, 221]. Подібне судження і наступна творчість М. Волошина 

свідчать про те, що метод імпресіонізму, постімпресіонізму й пуантилізму 
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майстер використовував при підготовці матеріалу для своїх художніх 

пошуків надалі. 

У 1911 році севастополець Михайло Казас після успішного закінчення 

Мюнхенської академії мистецтв рік працює у Франції. Л. Бровко відмічає, що 

у творах художника цього періоду відчувається імпресіоністичний підхід до 

натури [68, 82]. 

У 1906 році до Криму повертається з Мюнхена інший випускник 

майстерні А. Куїнджі, онук Айвазовського М. Латрі. У Криму художник 

створює пейзажі, збагачені пошуками в дусі імпресіонізму, 

постімпресіонізму та мюнхенської сецесії. У цей період були написані 

«Бочка, запряжена волами» (рис. 2.3.29), «Бузок у цвіту» (НКГА), «Служби у 

маєтку» (НКГА), «Молотьба» (рис. 2.3.32), «Бірюзова ваза і кипарис» 

(НКГА), ін. Для раннього періоду творчості майстра характерне звернення до 

живописних ефектів. Його роботи передають безпосереднє враження від 

предметів, занурених у кольорову і світову атмосферу, жваве дихання і 

трепет натури [148, 1]. 

Отримавши первісні навички образотворчості в майстерні свого діда, 

Михайло Пелопидович продовжив навчання в пейзажному класі А. Куїнджі в 

Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. Можливо, це відіграло вирішальну 

роль у творчому спрямуванні художника, мистецтво якого далеко виходить 

за межі основного кола учнів школи Айвазовського. М. Латрі за своїм 

покликанням не був мариністом, море не стало головною темою його 

творчості, але в своєму мистецькому доробку водну стихію художник часто 

зображав фрагментарно, що притаманно імпресіонізму. Фрагмент моря 

бачимо в картинах «Суда на рейді» (НКГА), «Дерева на косогорі біля моря» 

(НКГА), «Вид з балюстради на море з сонячною доріжкою» (НКГА), 

«Колони тераси на тлі моря» (рис. 2.3.28), «Вітрильники біля берега» 

(НКГА), «Схід місяця» (НКГА), «Шхуни в порту» (НКГА), «Будинок біля 

затоки» (рис. 2.3.30). У цих полотнах простежуються риси, властиві 

більшості робіт учнів А. Куїнджі на початку їхньої творчості, а саме 
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«широко, узагальнено й пастозно». Так написано багато з ранніх картин 

Реріха, Богаєвского, Рилова, Пурвита, Бровара й інших майстрів цієї групи 

[27, 103]. Але свої найцікавіші полотна (рис. 2.3.31–2.3.39) Латрі пише під 

враженям від засобів постімпресіонізму і модерну, які побачив у Європі, 

поєднуючи набуті знання з досвідом, отриманим у майстерні Куїнджі. І це 

вже було мистецтво нового часу, яке творило наступне покоління кримських 

живописців у першій чверті ХХ ст. – М. Волошин, К. Богаєвський, 

М. Хімона, О. Гауш, М. Казас, А. Фельдман, Д. Шибньов. 

Необхідно відзначити, що імпресіоністичні пошуки кримських 

художників на початку ХХ ст. не мали відношення ні до тих тенденцій, які 

зародилися в середовищі «Спілки російських художників» у Москві, ні до 

пейзажу-настрою, що отримав широке розповсюдження в українському 

живописі в особах І. Похітонова, П. Левченка, М. Бурачека та інших, хоча не 

варто відкидати вплив К. Костанді на творчий метод М. Латрі, батьківщиною 

якого також була Одеса. Кримський варіант засвоєння принципів 

імпресіонізму, що мав місце в першому десятиріччі ХХ ст., був тісно 

пов’язаний з безпосереднім впливом Заходу. На цьому імпресіоністичні 

пошуки в мистецтві Криму перериваються. Війни і революція практично 

позбавили кримських художників можливості писати види з натури. 

Таким чином, у творчості Волошина, Богаєвського, Латрі метод 

імпресіонізму, який вони частково використовували протягом 1903–1910-х 

років, так чи інакше укладався в рамки модного тоді в Європі стилю модерн. 

До імпресіонізму Богаєвський апелював технікою мазка і рідко своєю 

палітрою, хоча, як і раніше, будував композицію за старим класичним 

методом. Поодинокі напів-імпресіоністичні спроби кількох кримських 

митців, зосереджені на невеличкому клаптику кримської землі – Феодосії й 

Коктебелі, навряд чи можна вважати явищем, що мало вагоме місце в 

художньому житті краю. Куди більш оригінальними та визначними 

виявилися досягнення цих майстрів на ниві модерну. 
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Географічні межі модерну надзвичайно широкі. Як відзначив видатний 

російський дослідник Д. Сараб’янов, жодний із стилів не мав такого 

широкого розповсюдження у світі, захопивши майже всі національні школи 

[286, 262]. Жоден із стилів не мав такого різноманіття варіантів. Одним із 

його неповторних проявів був кримський варіант, що багато в чому 

зумовлений історією краю, характером ландшафту, масою легенд і міфів про 

цю землю, любов’ю до неї учнів Куїнджі. 

Провідну роль у художньому житті Криму до 20-х років ХХ ст. 

відігравала Феодосія. Тут мешкала більша кількість кримських митців. А 

головним жанром був пейзаж. Феодосія межі ХІХ – початку ХХ ст. – це по-

своєму казкове місто біля моря, де гармонійно поєднувалися генуезькі 

фортечні вежі та грецькі храми, мусульманські мечеті та православні церкви, 

лютеранські кірхи та караїмські кенаси. На вузьких вуличках поряд із 

високими кам’яними будівлями часів Катерини ІІ тіснилися приземкуваті 

татарські будиночки. Уздовж просторової Італійської набережної тягнувся 

стрункий ряд білостовбурних сріблястих тополь. Але не лише Феодосія 

утворювала той образ Східного Криму, що став улюбленою темою 

кримських митців у першій чверті ХХ ст. 

На самому сході Кримського півострова розташоване ще одне 

старовинне місто – Керч, де часто в дитинстві бував  К. Богаєвський. Одне з 

найдавніших міст світу на початку ХХ ст. нагадувало уламки Греції, 

Сарматії, Скіфії. Ці краєвиди з дитинства збуджували фантазію майбутнього 

художника. 

Давня земля Східного Криму захоплювала не лише Богаєвського. Вона 

нагадувала митцям про часи античної Кіммерії. «Одіссея» Гомера 

розповідала про неї як про сумне місце. Кіммерією давні греки називали 

східну частину Криму, за ім’ям кіммерійців – народу, що тут мешкав у IX – 

VII ст. до н.е. Одіссей та аргонавти, сумна доля Ефігенії, яка стала жрицею 

Херсонеса Таврійського, – усі ці поетичні легенди та міфи завжди 
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сприймалися як чудові народні перекази. Але тут, у руїнах давніх споруд, у 

розритих безіменних могильниках, у гучних назвах місць вони оживають. 

Велике минуле залишило свій відбиток на образі цієї землі. Здається, що 

в самому обрисі неприступних скель, у суворих згортках пагорбів та 

примхливій лінії заток залишилися спогади про далекі часи та великі події. 

М. Волошин зазначав: «Вогонь і вода, вулкани і море виточили її рельєфи, 

стерли її плоскогір’я і розкрили потужні й зламані косяки її хребтів» [196, 

314]. Митець упевнений: «У жодній країні Європи не зустрінеш такої 

кількості пейзажів, різноманітних за духом і за стилем і так тісно 

зосереджених на малому просторі землі, як у Криму. Навіть у Греції не 

знайдеш такої стислості. Це витікає з расової і культурної насиченості 

Криму» [86, 218]. Тому невипадково в цих місцях «відбився сплав рас, що 

наситили своїми культурами землю Кіммерії: Айвазовський – вірмен, 

Куїнджі – грек, Лагоріо – італієць Фесслєр – німець, Шервашідзе – абхазець, 

а в Богаєвському суміш польско-російська, а в Латрі – вірмено-англійсько-

грецька» [86, 217]. Сам Максиміліан Волошин за походженням українець. 

Таким чином, стародавня земля Кіммерії з її історією та етнічною 

строкатістю стала родючим підґрунтям для формування свого варіанту стилю 

модерн із його невтримним прагненням до міфотворчості. 

Стиль модерн на початку ХХ ст. поширився на південно-східній та 

південно-західній частині Кримського півострова. На південному сході 

модерн та символізм знайшли своєрідне втілення в пейзажах К. Богаєвського, 

М. Волошина, М. Латрі. На південному заході Криму в руслі модерну 

працювали М. Казас, В. Фельдман. У період 1902–1905 років Східний Крим 

був головним джерелом сюжетів К. Богаєвського. Саме в цей час майстер 

виконує свої перші пейзажі в дусі модерну. «Консульська вежа в Судаку» 

(1903, рис. 2.3.44) – один із небагатьох творів майстра, що був написаний, 

скоріше за все з натури. 

Після повернення з-за кордону на початку 1900-х років Богаєвський із 

проміж усіх живописців виокремлює  М. Врубеля – першого вісника модерну 
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в Росії. З приводу цього Р. Бащенко пише: «Захоплення Богаєвського 

творами Врубеля послужило для нього початком зростаючого з часом 

інтересу до творчості митців «Мира искусства» з його характерною історико-

романтичною спрямованістю» [42, 22]. Зближення Богаєвського з 

представниками «Мира искусства» відбувалося на підґрунті їх сприйняття 

природи як арени історичних подій, що повинна була викликати в сучасників 

асоціації зв’язку з давно минулими часами. Таким чином, стає зрозумілим, 

що в 1900 році Богаєвський повертається до Криму, вже маючи стійкі 

вподобання щодо модерну та символізму й прагнення подальшого розвитку 

свого творчого шляху в рамках цієї стилістики. 

Головні мотиви творчості  К. Богаєвського досить точно визначив інший 

представник модерну та символізму в «кіммерійському пейзажі» 

М. Волошин. Це генуезькі вежі Феодосії, лісисті долини Солхата (Старий 

Крим), жахаюча пустельність мертвих степів та гірських озер Керченського 

півострова, циклопічні руїни давнього Кіммеріону, готичний храм Кара-Дагу, 

руїни Сурожа (Судак) [41, 14]. У пейзажах Богаєвського ожила легендарна 

«Кіммерія» – свідок давніх епох та поколінь, що відійшли назавжди. 

Світосприйняття художника крізь призму міфу відповідало європейським 

віянням часу. Таким чином, у далекій від митецьких центрів провінційній 

Феодосії народжуються високохудожні твори нової європеїзованої 

стилістики. 

У 1903 році написано характерне для творчості раннього Богаєвського за 

насиченістю кольору та густотою фарбового шару полотно «Останні 

промені» (рис. 2.3.40). Автор зображує кам’янисту, випалену сонцем 

первозданну землю, що застигла у своїй німій нерухомості, та високе 

безкінечне небо з неспокійними хмарами. Нижній ярус хмар нагадує каміння. 

Це створює враження відбитку землі в небі, а від цього – єднання двох 

стихій. Невелика кількість дерев завершує своїми обрисами відчуття 

столітньої закам’янілості. І все залито червоними променями сонця, що 

заходить. Зображення несе в собі великий емоційний заряд, здається: 
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заходячи, нещадне світло мовби оголює потріскану землю. Безмежні глиби 

каміння, голі покривлені стовбури дерев надають усьому пейзажеві відтінок 

вічної напруги та суворості. У такій складній кольоровій побудові та різких 

контрастах світла і тіні народжується цілісний художній образ, що втілює 

уявлення митця про давню величну землю. 

У перший період творчості, що триває приблизно до 1905 року, 

Богаєвський ще не пориває зв’язок із натурним сприйняттям: «Він дозволяє 

собі тільки поглиблювати і підкреслювати в ній риси безвихідності й 

трагічності» [87, 29]. У статті «Архаїзм у російському живописі (Реріх, 

Богаєвський і Бакст)» Волошин зазначає, що: «Картини першого періоду 

написані тяжкою й темною мюнхенською манерою» [196, 322]. Можливо, 

саме в них у найбільшій мірі виявилося захоплення художника Бьокліном, 

Штуком, Мунком, які в містичних образах-символах передавали трагізм 

людського буття, непереборність долі. Таке світосприйняття було дуже 

близьким самому Богаєвському щодо створення образу суворої землі 

Східного Криму. 

У своєму нарисі «Костянтин Богаєвський» М. Волошин називає перший 

період творчості художника «Трагедією землі» [196, 319], яку він вбачає 

важкою, оголеною, з м’язами, зведеними корчами [87, 3]. У цей період були 

створені «Старий Крим» (1902, ДРМ), «Ніч біля моря» (1903, рис. 2.3.41), 

«Старий Крим» (1903, рис. 2.3.42), «Пустеля (Казка)» (1903, ДТГ) та ін. У 

зазначених творах убачаються сліди німецького югендстилю та паростки 

експресіонізму з його прагненням до напруги почуттів і затемненої гами 

кольорів. 

Відомо, що після закінчення навчання в Академії мистецтв та 

повернення з-за кордону, у 1902 році Богаєвський оселяється в Бахчисараї. 

Звідси гірські краєвиди стають основою більшості ранніх полотен 

художника. Але більш за все його ваблять печерні мертві міста, що були 

вирублені у вапняках близько VI ст. – це Чуфут-Кале та Тепе-Кермен. На 

скелях у цих містах і сьогодні можна побачити колії, що були пробиті возами 
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їх давніх мешканців. К. Богаєвський цілими днями працює там під палким 

сонцем. Характерно, що художника зовсім не цікавить східний колорит 

старого міста, який до початку ХХ ст. зберігся майже у своєму первинному 

вигляді. 

На початку ХХ ст. К. Богаєвський створює низку живописних полотен т. 

зв. «гобеленівського циклу». Живопис «гобеленів» чи «під гобелен» був 

поширений серед представників художніх об’єднань «Мир искусства» та 

«Голубая роза». Така форма станкової картини була породженням часу з його 

прагненням до декоративної стилізації та монументалізації форм. Картина 

«Південна країна. Печерне місто» (1908, рис. 2.3.43), зі слів самого автора, 

повинна була зображати замки на землі та на небі, тихе озеро, а може й море. 

«У далечі ширяє орел, який повинен відчувати себе єдиним володарем і 

царем всієї країни, що розстелюється під його крилами» [42, 42]. Така казка 

була навіяна околицями Бахчисараю. Пейзаж звучить мовби напівголоса. 

Розступаються могутні куліси переднього плану, і відкривається примарна 

казкова країна – замислена гладь затоки, в яку дивляться стрункі дерева, 

фантастичні обриси скель. Сувора класична композиція викликає асоціації з 

пейзажами  К. Лоррена та Н. Пуссена. Урочиста ритмічність, що поєднується 

зі своєрідним технічним прийомом, нагадують гобелен. Змінюється сам 

характер мазка. Він стає дрібним, уривчастим, ледве вібруючим. М’яке 

приглушене звучання рожевих, блакитних, зеленуватих тонів, ускладнених 

рефлексами, зміцнює відчуття примарності. Богаєвський стилізує поетично 

задумливий лик кримської землі засобами підкреслено декоративного 

трактування в дусі старовинних вишуканих гобеленів. Таке художньо-

образне рішення «кіммерійського пейзажу» повністю відповідало вимогам 

часу та породженого ним стилю модерн. Підтвердження цьому знаходимо у 

монографії відомого кримського мистецтвознавця Р. Бащенко, яка серед 

іншого розкриває особливості пластичної побудови ранніх полотен 

К. Богаєвського: «Художник писав свої ранні пейзажі корпусно, пастозно, 

нашаровуючи фарбу у світлих місцях майже рельєфно і залишаючи тіні 
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більш прозорими, легшими. Властиве йому прагнення до кольорових 

узагальнень й акцентуванням було притаманним й іншим учням Куїнджі, в 

особливості Реріху, Зарубіну, Латрі. Визначалось це певною мірою їх 

захопленням художніми прийомами, характерними для живопису модерну, за 

що їх і  назвали на початку 1900-х років «декадентами» [42, 29]. 

Таким чином, завдяки особливій композиційній побудові та техніці 

виконання своїх творів Богаєвський отримує славу художника 

монументально-декоративного живопису. Його пейзажі прикрашають 

інтер’єри московських і петербурзьких квартир та особняків. 

На початку ХХ ст. поглиблюється інтерес до форм монументального 

мистецтва, які до того часу витіснялися станковою формою протягом трьох 

століть і були майже забуті. До того ж, на півдні України та Росії 

монументальне мистецтво не набуло широкого розповсюдження. Художники 

продовжують працювати у станковій формі. Це є однією з особливостей 

розвитку кримської живописної школи у ХХ ст. 

У 1911 році московський фабрикант М. Рябушинський, брат відомого 

мецената та видавця журналу «Золоте руно» Миколи Рябушинського, 

замовляє Костянтину Федоровичу три декоративних панно для свого 

особняка у Спиридонівці. Прийнявши замовлення, К. Богаєвський успішно 

опановує перехідну форму між станковим та монументальним живописом – 

панно. Панно, як і живопис «під гобелен», було породженням модерну. 

Таким чином, захоплення Богаєвського стилізацією та символікою 

наближувало його до пошуків передових мистецьких угруповань та вводило 

до столичних художніх кіл. Корифей «Мира искусства» Олександр Бенуа 

писав про Костянтина Богаєвського, що він у ряді своїх творів виявляв себе 

«стилістом, декоратором і поетом» [42, 7]. 

Мистецтвознавці часто порівнюють К. Богаєвського з М. Реріхом [16], 

[42], [103], [181]. Обидва відштовхувалися від методики побудови картини 

А. Куїнджі. Своїм мистецтвом вони утворили «особливий образний світ 

перетворено-естетизованої реальності» [16, 80]. І для М. Реріха, і для 
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К. Богаєвського характерне елегійне сприйняття природи. Цих митців 

об’єднувало тяжіння до давньої історії своєї землі. Богаєвського – кримської, 

Реріха – слав’янської. Використання фантастичних образів легендарної землі, 

відтворення у формі міфу багатої культури античної колонії, умовність 

художньої мови та колориту, тяжіння до узагальнень, інтерес до форми 

панно та гобелену – усі ці ознаки є найкращим підтвердженням того, що 

художнє бачення та світосприйняття К. Богаєвського якнайповніше 

відповідало духові модерну. 

Інший представник модерну в кримському живописі – всебічно 

ерудований, з європейською освітою, поет, філософ, перекладач, блискучий 

художній та літературний критик Максиміліан Волошин. Якщо розглядати 

його творчість загалом, у своїй цілісній сукупності, то можна виокремити 

головні структурні точки, по яких вибудовувалася уся образотворча система 

майстра. Це чотири стихії: Земля, Вода, Повітря і Вогонь. До Вогню також 

відносяться Сонце та Зірки. Більшість його пейзажів панорамні. 

Підтвердження цьому знаходимо у статті  Р. Попової, де автор зазначає: «У 

серії пейзажів (Греція, Італія, Іспанія) намітилось характерне для Волошина 

прагнення – зображати природу з дальньої точки зору» [197, 25]. Враження 

спостереження з високої точки зору створюють пейзажі «Монастир біля 

чорного озера» (1915, рис. 2.3.46), «Стара Кастилія» (1915, 2.3.47). Для обох 

робіт характерна кольорова узагальненість. «Монастир біля чорного озера» 

виконаний у жовтому та чорному кольорах, а «Стара Кастилія» – у сріблясто-

ліловій гамі. За символікою кольорів, наведеною Волошиним у статті «Чому 

вчать ікони?», жовтий колір відповідає сонячному світлу. Жовтий –  це 

сонце, світло, воля, самосвідомість, царственість [196, 292]. Виникають 

асоціації, що чорне озеро, біля якого знаходиться монастир, намагається 

забарвити все оточуюче в такий же чорний колір, як і воно. Усі силові лінії 

композиції, втілені в складках землі, зсувах, нахилі фортечної стіни, 

вказують на озеро. Ці об’єкти, нахилені до нього, здається, ось-ось будуть у 

нього занурені, а саме озеро, маючи форму клешні, здатне поглинути, 
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затягнути все навколишнє. Таким чином, у цій акварелі темрява поглинає 

світло. Такий доволі песимістичний, навіть апокаліптичний образ, створений 

М. Волошиним, перегукується з деякими композиціями  К. Богаєвського, які 

той здійснював під враженням від своїх снів про загибель Землі. 

Протилежні почуття викликає «Стара Кастилія» (1915, рис. 2.3.47). Це 

напівлегендарне місце-монастир, де культивуються найбільш інтелектуальні 

та духовні сили Землі, зображено у сріблясто-ліловій гамі кольорів. Озеро, 

поряд з яким розташовано монастир, має синій колір – колір чистої думки. За 

символікою Волошина, поєднання лілового з блакитним означає об’єднання 

молитви, таємниці з чистим духом та безкінечності. Вкраплення зеленого, що 

є кольором рослинного царства, надає зображенню відчуття надії та спокою. 

Захоплення художником гуашшю і темперою в період 1911–1920 років є 

віянням часу, бо ці матеріали дозволяють робити непрозорі гладкі поверхні 

фарбового шару, створюючи силуети, що притаманно модерну. Це 

простежується в пейзажах «Коктебель» (1920, рис. 2.2.14), «Золоті пагорби» 

(СХМ), «Біблійна земля» (1920, рис. 2.2.15). Темпери краще, ніж акварелі, 

дають уявлення про те, що творчість Волошина – це «щільне, вагоме, майже 

творчість самої матерії, з силами, що не зіходять зверху, а подаються тією – 

мало: наскрізь прогрітою, – спаленою, сухою, як кремень, землею <…>« 

[197, 136]. Такої думки про художню творчість Волошина була М. Цвітаєва. 

Усі три роботи мають насичений, яскравий, майже відкритий колір у світлах 

та поскладнений у тінях. Фарба накладена рівно, майже без півтонів. 

Композиція побудована таким чином, щоб зображення розгорталося 

паралельно картинній площині. Об’єм підкреслюється лише лінією, а не 

кольором, що наближує ці темпери до графіки. У темпері «Коктебель» (1920, 

рис. 2.2.14) знову йде боротьба світла з темрявою. Це надає картині 

символічного звучання. Затягнуте хмарами небо розверзає коло, що 

повторює рисунок затоки; крізь нього Небесне Світло попадає до Коктебелю 

і заливає його пагорби. 
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М. Плясов зазначав, що темпера та гуаш стали одним з етапів у 

творчості Волошина, «перші підступи  до зображення древнього «лика» 

Кіммерії в техніці акварелі» [258, 7]. У 1913 році М. Волошин створив серію 

темперних робіт. Це був останній рік, коли він працював з натури. Митець 

називає цей період «самовихованням у живописі» [244, 17]. У цей час було 

написано «Вид на дачу священика І.А. Голубєва» (1913, рис. 2.3.45). З нарису 

М. Плясова дізнаємося, що в процесі роботи над пейзажем поряд із 

Волошиним працював Богаєвський [258, 8]. Це підштовхує до думки про 

безпосередні взаємовпливи, навіть щодо техніки виконання. У пейзажі 

особливо помітний вплив Богаєвського на Волошина. Колорит полотна 

напружений. Художник зображує час, коли сонце заходить та забарвлює все 

навкруги в червоний колір, холодними залишаються лише власні тіні 

будинку. Верблюд-гора, яку бачимо на задньому плані, написана майже 

силуетно у два кольори. Один – яскравий червоний – колір тієї частини гори, 

що у світлі, другий – краплак – у тіньовій частині. Також темним силуетом 

суміші чорного з вохрою написані кущі в лівій частині картини. «Вид на дачу 

священика І.А. Голубєва» (1913) – один із перших пейзажів художника, в 

якому зображення поділяється на чітко окреслені плани, що надалі стало 

характерною рисою для волошинських акварелей. Тут помітно, як митець ще 

строго пов’язаний з натурою. 

Характерні для майстра акварельні пейзажі будуть розглянуті нами в 

наступному розділі, де спеціально йтиметься про цей вид творчості 

кримських живописців. 

Роботи Богаєвського, Латрі, Казаса виконані в кращих традиціях 

мюнхенської сецесії. Вони брали участь у виставках у Мюнхені. Таким 

чином, модерн у живописі Криму мав стійкі прояви аж до середини 30-х 

років ХХ ст. Ще в 1932 році М. Алісов пише «Світанок на морі» (рис. 2.3.52) 

в дусі югендстилю. Відголоски модерну помітні в окремих пейзажах 

кримських митців і нині. 
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У 1918–1920 роках імпресіоністичні прийоми живопису з’являються в 

камерних пейзажах євпаторійських двориків М. Самокиша. Художник 

перепрацював стилістику імпресіонізму і модерну й випрацював особисті 

пластичні прийоми письма, що простежуються, наприклад, у картині 

«Дворик, освітлений сонцем» (1918–1920, рис. 3.2.96) та багатьох його 

творах цього періоду. Таким чином, академік батального живопису 

М. Самокиш переводить курс кримського пейзажу від тотальної орієнтації на 

модерн перших двох десятиліть на пошуки мінливих станів сонячного дня. 

У 1920-і роки повсюдно поширюється в пейзажах кримчан відображення 

живого, безпосереднього враження від природи як важливого контексту 

мистецького твору. У картинах О. Гауша «Околиці села» (II чверть ХХ ст., 

рис. 2.3.54), Е. Штейнберга «Ялта» (1920-і, рис. 2.3.48), «Пейзаж із вазами» 

(1920-і, рис. 2.3.49), А. Жаба «Пейзаж край Бахчисараю» (1930, рис. 2.3.55), 

М. Самокиша «Жінка в парку» (1920, рис. 3.2.95), Д. Шибньова «Церква 

Іоанна Предтечі» (1926, рис. 2.3.58), М. Крошечкіна-Крошицького «Сушка 

вітрил. Балаклава» (1928, рис. 2.3.56), «Циганська слобідка» (1928, рис. 

2.3.57) простежуються звернення до принципів імпресіонізму, 

постімпресіонізму й модерну. Ці митці, за винятком Е. Штейнберга, який 

залишався вірний постулатам модерну, одні з перших ставлять перед собою 

завдання вирішення проблеми світлоповітряного середовища. Але активного 

розповсюдження імпресіонізм як метод набуває лише в другій половині 

ХХ ст. 

Так, М. Крошечкін-Крошицький у 1920–1930-і роки мешкав у 

Севастополі, у художньому музеї якого і зберігаються названі твори. До 

приїзду в Севастополь Михайло Потапович, випускник Санкт-Петербурзької 

Академії мистецтв, де навчався в 1900–1906 роках, деякий час працював і 

викладав у Харкові, де на той час набував поширення «пейзаж настрою», а 

пейзажисти харківської школи ще в 1890-х роках, як справедливо зазначає 

Н. Асєєва, «кількома роками випереджали пейзажистів інших шкіл, зокрема 

російської, почали застосовувати імпресіоністичні принципи» [18, 133]. 
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Земляк А. Куїнджі та учень І. Рєпіна і П. Чистякова в Петербурзькій 

Академії мистецтв Д. Шибньов паризькі враження від імпресіоністів поєднує 

з міцною реалістичною школою. Художник перебував у Франції в 1906 році. 

Окрім того, оптимістичні мажорні кольори його темпераментного письма – 

це і відгомін уподобань одеської школи живопису. В Одесі Даміан 

Васильович навчався у К. Костанді та Г. Ладиженського. Отриманий досвід 

художник втілює у відтворенні образу давньої Керчі та її неповторних 

куточків, вирішуючи невеликі за розміром пейзажі в щільній соковитій 

манері пастозного письма, збагаченого тонкими колірними переходами у 

світлах і тінях. Характерно, що художник не ставив перед собою завдань 

складної композиції, надаючи перевагу етюду. 

З 1930-х років кримські художники починають виявляти інтерес до 

сюжетного боку пейзажу. У чистому вигляді цей жанр отримує статус 

неактуального. Він використовується для розкриття змісту картини. За 

необхідне стає обігравати його змістовною канвою. Прихильників 

імпресіоністичного методу радянська художня критика звинувачує у 

формалізмі. Втім світосприйняттю митців – мешканців Криму в першій 

третині ХХ ст., все ж таки ближчими виявилися пошуки в руслі модерну й 

символізму. Такій спрямованості сприяли особливості самої природи краю та 

давні міфи. Так, ще в 1920–1940-і в регіоні продовжує лінію «Мира 

искусства» О. Гауш, який так і залишився митцем свого, іншого часу. 

Законсервованість художнього життя Криму, обумовлена периферійним 

географічним розташуванням і немалим авторитетом реалістичного 

живопису І. Айвазовського, гальмувала проникнення передових 

європейських художніх течій на ці землі. Звідси така характерна особливість 

кримської школи, як несвоєчасність і непослідовність у проходженні 

окремих стадій європейського мистецького розвитку. На початку ХХ ст. 

кримські живописці переймалися способами й методами образотворчості, які 

йшли від модерну. У той час, коли художники України і Росії працюють на 

пленері, кримські майстри зачиняються у своїх майстернях будувати 
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композиції та писати картини за уявою. Поява перших імпресіоністичних 

проявів, які простежуються у творчості художників Криму в першому 

десятилітті ХХ ст., не стала магістральною тенденцією для всього Криму. 

Специфічна риса кримського варіанту стилю модерн – побудова художніх 

образів на основі залучення широкого кола знань із різних галузей науки, 

літератури, мистецтва, філософії, історії, міфології, релігії, геології 

кримських земель. Високий, різносторонній рівень освіти заявлених митців і 

став запорукою витонченої культри їх художніх творів. Але жоден із них не 

вважав, що належить до якогось напрямку чи течії у мистецтві, що, на їх 

думку, обмежувало художника у виборі образно-пластичної мови. Втім, 

модерн і був тим синтезом, якого вони прагнули. 

 

Висновки до розділу 

 

Проведене автором дослідження показало, що школа І. Айвазовського не 

дала паростків у ХХ ст., а марина як різновид пейзажного жанру не отримала 

широкого розповсюдження в Криму. Натомість складний творчий метод 

імпровізації, фундатором якого був І. Айвазовський, став одним із 

найпоширеніших у мистецтві регіону, чому посприяв і вплив А. Куїнджі на 

кримських митців. Його учень К. Богаєвський, художники М. Волошин і  

М. Казас користувалися цим методом протягом усього життя. 

При вивченні питання формування кримського варіанту стилю модерн 

та його проявів у пейзажному жанрі виявлено, що своє неповторне втілення 

він отримав на землях східного Криму, особливо в пейзажах К. Богаєвського 

та М. Волошина. Повернувшись на початку ХХ ст. з-за кордону, вони, а 

також М. Латрі й представники західного регіону півострова М. Казас, 

В. Фельдман, М. Хімона вирішують у своєму живописі проблеми, якими 

переймалось тогочасне європейське мистецтво. 

Прояви модерну, які активно вбачаються на початку ХХ ст. у творах 

зазначених митців, значно слабшають у серії євпаторійських пейзажів 
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М. Самокиша, створених у 1918–1920 роках. Митець сприйняв стилістику 

модерну й імпресіонізму та випрацював оригінальні прийоми письма. 

Відлуння модерну й імпресіонізму також помітні в 1920-х роках у творах 

О. Гауша, Е. Штейнберга, М. Крошечкіна-Крошицького, Д. Шибньова. 

Найпоширеніший в Європі другої половини ХІХ ст. напрямок 

імпресіонізму отримав розповсюдження в Криму лише після того, як у 

регіоні пройшла мода на модерн. З огляду на особливості шляхів розвитку 

кримського пейзажного живопису ХХ ст. слід підкреслити,  що, із втратою 

пріоритету міцної школи мариністичного живопису Айвазовського в ХХ ст., 

досить числена армія «художників землі» отримала перемогу над «співцями 

моря». А мистецтво кримського пейзажу по суті пройшло шлях не від 

імпресіонізму до модерну, а навпаки – ці напрямки тут помінялись місцями, 

пустивши глибоке коріння на кримській землі, відгомін яких і до цього часу 

знаходить втілення в пейзажах митців Криму. 
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РОЗДІЛ 3 

СТИЛЬОВА ЕВОЛЮЦІЯ В ПЕЙЗАЖНОМУ ЖАНРІ МИСТЕЦТВА 

КРИМУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

 

3.1. Культура акварелі першої половини ХХ ст. 

 

На початку ХХ ст., коли мистецтво Криму виходить на нові горизонти 

художнього мислення, формується досить яскрава плеяда майстрів, 

захоплених технікою акварелі, що раніше використовувалась як допоміжний 

засіб при роботі над картиною олією. Такій переорієнтації сприяла і сама 

доба модерну, ідеї якого, як показано в попередньому розділі, все активніше 

просякали в мистецтво краю. А так як художня система модерну, 

заперечуючи академізм, орієнтувалась на більш умовний підхід у відтворенні 

дійсності, то й техніка акварелі опинилась серед тих, що відповідали цій 

спрямованості. І вже в період 1890-х–1920-х років у Криму працюють митці, 

чиї імена добре відомі за межами півострова: Л. Лагоріо, В. Фельдман, 

О. Ганзен, К. Богаєвський, М. Волошин, М. Казас, Е. Штейнберг, 

М. Самокиш. Таке сузір’я художників, зосереджених на невеличкому 

клаптику кримської землі, своєю плідною працею піднімають рівень 

кримського мистецтва, зокрема акварельного живопису, до найвищих 

досягнень часу. Не перетинаючись у своїх мистецьких пошуках вони 

виробляють єдину концепцію зображення Криму, як казкового світу (рис. 

3.1.62; рис. 3.1.75), що так само привносилось світосприйняттям модерну, 

його тісним зв’язком із міфом і казкою. Поряд із цими майстрами працюють 

менш відомі – В. Яновський А. Жаба, Н. Жаба, А. Мартинов. 

Попередня кримська акварель ХІХ ст. так само казкова за характером, 

але більш академічна за технікою виконання. Рідкісним представником і 

досить вправним майстром акварельного пейзажу в Криму в другій половині 

ХІХ ст. був Л. Лагоріо. Його динамічні композиції «Ластівчине гніздо в 

Криму біля Ай-Тодора» (1901, рис. 3.1.60), «Крим. Ластівчине гніздо» (1903, 
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рис. 3.1.59), «Пароплав у бурю» (рис. 3.1.61), що збереглись у листівках, 

витончені в кольорі, свідчать про віртуозне володіння білячим пензлем у 

традиціях академічної школи ХІХ ст. Втім помітно, як до академічного 

підходу в акварелі додаються легкі ноти імпресіоністичної недбалості, що 

вже відчувається в характері накладання фарби, рухливому мазку та 

композиційній побудові творів. Такий собі наліт від французів, з мистецтвом 

яких Лагоріо був давно і добре знайомий. Серед іншого художник багато 

працює гризайлю. 

Особлива казковість притаманна  акварельним пейзажам  В. Фельдмана, 

К. Богаєвського, М. Казаса. В акварелі В. Фельдмана «Казковий сюжет» 

(1913, рис. 3.1.63), створеній за мотивами кримської природи, що впізнається 

завдяки характерній гірській гряді на задньому плані, не лише назва 

перегукується з тематикою модерну, а й загадковість самого мотиву, 

використані прийоми пластичної мови – графічність, мозаїчність, 

орнаментальність, переваження бузкових тонів у поєднанні з оливковими. У 

1899 художник пише «Татарський цвинтар» (рис. 3.1.64), що так само 

підпадає під тематику мистецтва модерну, що поширювалася в Європі. 

Кладовище, як мотив пейзажу, нечасто зустрічається в історії кримського 

мистецтва, але кримськотатарські цвинтарі й надалі приваблюватимуть увагу 

митців. Пригадуються пейзажі олією В. Келя, М. Чурлу. 

Цікаві творчі здобутки випускника Мюнхенської академії мистецтв 

М. Казаса. Художник працює у змішаній техніці з додаванням в акварель 

темпери, білил, гуаші, бронзи, туші для більшої виразності образу. Для 

М. Казаса ландшафти Криму не мають самоцінного значення. Це лише 

найближче оточуюче середовище, природа, що притягує своєю екзотикою і 

підпорядкована ідейному задуму митця. Пейзажі Казаса – це частина 

сюжетного твору, але не закінченої картини, а гостро схопленого і швидко 

відтвореного образу, який щойно був народжений бурхливою фантазією 

митця (рис. 3.1.67). Р. Подуфалий влучно зазначив, що художника 

«захоплював процес нарождення образів, а не технічна закінченість, обробка 
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зображень, яка не уявляється необхідною в його живому, пульсуючрму, наче 

на очах глядача створюваному мистецтві» [152, 214]. Кримський краєвид 

слугував мистцеві відправною точкою, від якої він відштовхувався, 

створюючи глибокі за своєю образністю самодостатні художні твори. 

Майстер ілюструє Р. Стівенсона, О. Гріна, І. Тургенєва, О. Пушкіна, 

М. Лермонтова, М. Метерлінка, Г.Х. Андерсена, давньоруську літературу. 

Природу М. Казас сприймає глибоко індивідуально, акцентуючи увагу на 

непомітних на перший погляд речах. Графічність подання та гостра образна 

виразність наближує казасівські зображення до знаку. Їх завдання – чітко 

тримати картинну площину у межах замисленої автором композиції. Пейзаж 

існує невід’ємно від людей чи тварин та разом із ними створює єдиний 

одухотворений ансамбль. У такт стрімкої процесії у творі «Хода монахинь» 

(рис. 3.1.66), що є ілюстрацією до п’єси М. Метерлінка «Сестра Беатриса», 

рухаються хмари, здається що і фортеця влилася в їх ходу. Дослідник 

творчості митця Л. Бровко зазначала, що хода є провідною темою в 

мистецтві М. Казаса [68, 82]. Він, як правило, у межах однієї роботи 

використовує невелику гаму з двох – трьох кольорів, улюблені з яких – синій, 

чорний, золотий, пурпуровий. 

У 1911–1912 роках Богаєвський виконує у змішаній техніці акварелі з 

пастеллю ескізи панно для будинку М. Рябушинського в Москві, що є цілком 

закінченими творами. У 1920-і роки спостерігається зближення творчої 

манери в живописі в пейзажах К. Богаєвського і Е. Штейнберга, створених у 

Бахчисараї на пленері. Це простежується при порівнянні етюдів 

К. Богаєвського «Шиєр-Усту. Мечеть і водограй» (1925, рис. 3.1.71) та 

«Салачик. Дюрбе Хаджі-Гірея, Менглі-Гірея і Сахіб-Гірея» (1925, БІКЗ) з 

етюдами Е. Штейнберга з однаковою назвою «Бахчисарай» (1920-і, рис. 

3.1.72; рис. 3.1.73). У живописі обох митців убачається вільність манери та 

увага до лінії. Штейнбергівський мазок усе більше набуває витягнутої 

форми, подекуди перетворюється в лінію, надаючи зображенню особливої 
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лінеарності. І зовсім графічною виглядає «Вулиця села Дерекой. Ялта» (рис. 

3.1.74), створена художником у 1924 році. 

У 1930-і роки Богаєвський усерйоз захоплюється аквареллю. У цілому, 

він продовжує одного разу обрану тему фантастичного пейзажу, тільки в 

картинах менших за розмірами, підпорядковуючись вимогам примхливої 

техніки. Оригінальні пейзажі цих років. У них поєднано зображення 

майбутніх великих міст з екзотикою кримського ландшафту. Свої твори 

Костянтин Федорович багато заселяє корчастолистяними деревами – 

феодосійськими айлантами. Варто зауважити, що митець багато в чому 

передбачив вигляд міст майбутнього. «Уявне місто з водоймою» (1937, 

НКГА) виглядає досить переконливо з точки зору сьогодення. 

Пошук епічних узагальнень, темна, стримана гама кольорів та вірність 

колись обраній темі робить акварельні пейзажі Богаєвського логічним 

продовженням олійного живопису, що свідчить про цілісність його пошуків, 

породжених античним ґрунтом давнього міста (рис. 3.1.68; рис. 3.1.69). Утім, 

в акварельних роботах своє сприйняття Криму художник часто відтворює з 

натури (рис. 3.1.70), що не притаманно творам в олійній техніці. 

Принципам модерну відповідають й акварельні пейзажі Волошина. 

Домінування єдиного кольорового тону в рамках одного аркуша художник 

пояснював таким чином: «Якщо олійний живопис працює на контрастах, 

співставляючи найбільш яскраві та найбільш протилежні кольори, то 

акварель працює в одному тоні й у світлотіні» [244, 18]. Але це твердження 

справедливе для початку минулого століття та попередніх часів. ХХ і ХХІ ст. 

привнесли чимало нових прикладів, що вже виходять за межі того розуміння 

і значно розширили можливості акварелі, доводячи, що аквареліст може 

працювати не лише на нюансах. 

На зламі ХІХ–ХХ ст. поширюється мода на японську гравюру. ЇЇ 

вивчають Д. Уістлер, Е. Мане, Г. Остроумова-Лебедєва та ін. Японські 

гравюри відтворюють природу як ідеальне творіння Бога. Акт споглядання, 

такий важливий для японців, несуть у собі акварелі М. Волошина: вони 
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медитативні, сповнені сакральної енергії. Художньо-зображальні методи, 

якими користувалися японці у створенні гравюр, що взяв за основу свого 

творчого методу М. Волошин, викладає Ф. Рязанов у статті «Кіммерійські 

береги Волошина», заявляючи: «У цих пейзажах можна відзначити певну 

схожість з образно-пластичною структурою старої японської гравюри. 

Виявляється це, перш за все, у загальному характері ставлення до природи, в 

умовній узагальненості кольору» [279, 54]. 

Синтез мистецтв, притаманний епосі модерну, знайшов своє втілення у 

творчості  М. Волошина. Художній критик і літературознавець Е. Голлербах 

писав: «Якби коли-небудь вдалося здійснити бездоганне поліхромне 

відтворення пейзажів Волошина в супроводі віршів автора, ми мали б 

винятковий приклад повного співзвуччя зображення і тексту [258, 12]. 

Митець зазначав, що його віршовані строфи, як і акварелі, не цілком 

відповідають побаченому під час прогулянок, натомість пов’язані із 

загальним настроєм краєвиду. Він упевнений, що потрібно «шукати 

симфонічного, а не унісонного поєднання» [89, 154]. 

Образ Кіммерії, відтворений в акварелях  М. Волошина, навіює асоціації 

зі сновидіннями. Тема сну прийшла до модерну з символізму. Роботи 

К. Богаєвського, також у своїй більшості, викликають подібні асоціації, але 

якщо сни останнього палкі, емоційно напружені, деякі бурхливі, навіть 

агресивні, то волошинські сновидіння урівноважені, гармонійні, медитативні, 

заспокійливі. Художники виявляють геологічну будову, що вбачається під 

покровом землі, знаходять спільні риси з Елладою та Іспанією. 

Пейзажі М. Волошина – це сни, в яких часто з’являється синтетичний 

образ нещодавно побаченого. Він, як зазначив Р. Подуфалий, «цілком 

вільний у своєму мистецтві <…> (хоча б тому, що духовна свобода, у 

христианському розумінні, була головною й єдиною темою його 

акварельного живопису) [109, 41]. На подібність акварелей Волошина до 

сновидінь вказував і О. Бенуа, який писав, що «це вже не стільки красиві 

вигадки на теми, запозичені в дійсності, скільки якісь сни. Або ж це ідеальні 
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декорації, в яких під нагромадженням хмар і серед жахаючих скель могли б 

розігруватись чарівливі легендарні небувальщини» [6, 234]. Такі 

небувальщини розігрував на своїх полотнах і К. Богаєвський. 

Тема сну у творчості  М. Волошина тісно пов’язана з темою подорожі – 

однієї з характерних для символізму. Серед особливо важливих елементів 

волошинівських акварелей – дорога. ЇЇ ми зустрічаємо в більшості пейзажів 

художника. Відомо, що сам Волошин подорожував пішки Європою, Азією, 

Африкою, пішки пройшов увесь Коктебель, тому знав свою землю 

«напам’ять» [244, 19]. Вважав, що землю можна писати лише тоді, коли 

відчув її ступнями своїх ніг. М. Плясов зазначав: «Мандрівки, ходіння були 

для Волошина однією з форм пізнания світу, очищення й духовного 

збагачення. Мотив мандрування увійде потім глибоко в його творчість, а 

тема мандрів – по «обличчю землі» і по історичним епохам – стане однією з 

найважливіших у ліриці й акварельному живописі» [258, 11]. Тут убачається 

паралель із творчістю севастопольського художника М. Казаса. 

Відомо, що око людини на великих відстанях сприймає все, що бачить, 

площинно. Саме площинне бачення довкілля, спираючись на орієнтальні 

традиції, пропонував  М. Волошин своїм живописом. Такий підхід відповідає 

спрямованості стилю модерн до сплощення реальних форм, надає 

можливість глядачеві стати співучасником творчого процесу, підштовховує 

до подальших міркувань щодо об’ємності предметів, уявлення їх у динаміці. 

Особливо це помітно в мініатюрах майстра 1920-х–1930-х років. Усе, що ми 

бачимо в акварелях Волошина, є не більш ніж мрія, марення, сон, ілюзія на 

білому папері. Підтвердження знаходимо в працях А. Рігля «Питання стилю» 

(1893) та «Пізньоримська художня промисловість» (1901), який відзначав, що 

роль суб’єктивної розумової діяльності людини «досягає максимуму саме в 

«дальовому» баченні, де над тактильними уявленнями домінують оптичні» 

[181, 18]. Але для живопису М. Волошина домінування оптичних уявлень 

над тактильними справедливе лише у випадку, коли глядач дивиться на 
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зображення, не читаючи його назви, бо віршовані назви волошинських 

акварелей породжують образи, які викликають реальні тактильні відчуття. 

В акварелі митець відходить від загальноприйнятого академічного 

принципу зображення невеличкого фрагменту довкілля, вдаючись у своїх 

панорамних видах до значного узагальнення. Текучості заливок і жвавості 

мазків він протиставляє витончені прозорі лесування локальним кольором. 

Подекуди вдається і до відмивки, заливаючи досить великі фрагменти 

зображення одноразово зробленим змішуванням, що простежується, 

наприклад, у роботі «Попільне світло» (1925, рис. 3.1.76). Пагорби в його 

пейзажах мають чіткі, контурні межі. Такий абрис можна утворити, 

заливаючи фарбу на перевернутому догори аркуші задля того, щоб вона 

стікала до обмежувальної лінії малюнку. Примхлива гра абрисів надає 

роботам витонченої орнаментальності, наближуючи їх до мистецтва графіки. 

Майстер каліграфічно промальовує дерева сухим пензлем, що викликає 

асоціації з театральними декораціями. Нерідко художник використовує 

дзеркальне повторення окремих елементів композиції у своїх творах (рис. 

3.1.76; рис. 2.2.17). 

У пейзажі «Хмара над затокою. Коктебель» (1925, рис. 3.1.77) олівцевий 

малюнок чітко проступає крізь фарбу, утворюючи враження неперервного 

руху, у чому вбачається увага митця до зростаючої ролі лінії в 

образотворчому мистецтві, її значення у створенні певного ритмічного ладу 

мистецької речі, яка, поступившись контуру, не набула подальшого розвитку 

в його акварелях (рис. 3.1.76; рис. 2.2.16; рис. 2.2.17). Виходячи за межі 

прийнятого, ці аркуші здавались тогочасним акварелістам дилетанськими. 

Символістичне значення кольорів, що використовує Волошин у 

створенні своїх пейзажів, відповідає образній мові модерну. Осмислення 

японської художньої традиції, домінування площини над об’ємом також є 

ознаками цього стилю. Як і більшість митців модерну Волошин працював за 

уявою. Художник поєднав своїм живописом філософію Сходу з пошуками 

нового стилю на Заході. Своєю творчістю М. Волошин і К. Богаєвський 
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доповнювали один одного. Те, на що натякає Волошин, на повну силу 

розгортається та отримує належне нюансування в пейзажах Богаєвського. 

Слід зазначити, що і в акварельному пейзажному живописі Криму в 

першій половині ХХ ст. вплив модерну був значно сильнішим, аніж 

імпресіоністичні ремінісценції. Імпресіоністична манера письма властива 

О. Ганзену (рис. 3.1.65) (Феодосія), В. Яновському (рис. 3.1.87) (Ялта, 

Бахчисарай), Н. Жаба (Бахчисарай), у той час як А. Жаба, незважаючи на 

мініатюрний розмір своїх акварелей, тяжіє до групи митців з епічним 

світосприйняттям, пов’язаних зі стилістикою модерну (М. Волошин, 

К. Богаєвський, М. Казас). 

До сьогодні дійшла невелика кількість творів А. Жаба. Усі вони 

відносяться до пейзажного жанру. Автор часто узагальнює їх у формі та 

кольорі (рис. 3.1.80). «Місячна ніч» (1932, рис. 3.1.79) А. Жаба – одне з 

найпоетичніших зображень нічного Криму в акварелі, яка нагадує про 

південні ночі А. Куїнджі. У маленькому форматі митцеві вдалося в епічному 

ключі відтворити неповторну красу кримської ночі, де яскраві зорі бринять у 

південному небі над гірською грядою, а біленькі татарські хатинки немов 

світяться від місячного сяйва. 

 Серед інших виокремлюються пейзажі В. Фельдмана, що відзначаються 

бездоганним технічним рівнем виконання та поєднують кращі надбання 

техніки акварелі в стилістиці модерну й імпресіонізму. Так, «Кримський 

краєвид» (1899, рис. 3.1.78) Фельдмана розпочинає сторінку історії кримської 

акварелі ХХ ст., задаючи високу планку для подальших мистецьких 

звершень. Зображення концентрує в собі типові риси кримського пейзажу. 

Це одне з найкращих відтворень природи Криму на смерканні в мистецтві 

ХХ ст., в якому втілено загальний елегійний настрій доби «Срібного віку». 

«Кримський краєвид» заслуговує на особливу увагу м’якістю в тональних 

відношеннях кольору і манері виконання. Витончена технічність письма 

вбачається в ледь помітних тональних переходах кольорових вальорів. 

Н. Асєєва вповні справедливо називає В. Фельдмана тонким майстром 
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акварелі [18, 138]. Художник серйозно займається вивченням оптичних 

ефектів сонячного освітлення в різні години дня і застосовує результати 

спостережень у своїх акварельних пейзажах. 

Характерним для акварельного пейзажного живопису Криму 1890-х– 

1920-х років є і його загальний настрій – відчуття повної тиші. Навіть в 

акварелі Е. Штейнберга «Вулиця села Дерекой. Ялта» (1924, рис. 3.1.74), в 

якій показано зайнятий щоденними справами татарський люд, подвір’я 

справляє враження тихого місця, де кожен зосереджений на своєму. 

Контрастом до них виступають твори А. Мартинова (рис. 3.1.82 – 3.1.84), на 

яких різні місця півострова населені великою кількістю людей. Ці аркуші 

мають ілюстративно-оповідальний характер, а мультиплікаційний підхід 

митця, використання яскравих кольорів створюють враження вируючого 

життя в атмосфері спекотного півдня, надаючи можливість сучасному 

глядачеві зануритися в життя Криму дореволюційних часів та 1920-х–1930-х 

років, отримати уявлення про старовинну архітектуру кримських міст. 

Художник надає перевагу корпусному письму, використовуючи білила. 

Від того фарбовий шар набуває певної щільності. А. Мартинов виступає ніби 

сполучною ланкою між витонченим мистецтвом «Срібного віку» і 

бурхливою емоційністю живопису наступного покоління кримських 

акварелістів, різноманіття пошуків яких дасться взнаки в другій половині  

ХХ ст. 

Для випускниці С.-Петербурзької академії мистецтв Н. Жаба кримський 

краєвид – це сцена, на якій розгортаються сюжети з життя кримських татар 

на початку століття. ЇЇ мистецтво має значну етнографічну цінність, формує 

уявлення про тодішнє життя цього народу, про вигляд місцевості півострова 

за часів мешкання кримських татар до депортації. Живописна техніка 

мисткині побудована на примхливій грі лінії і площини. Н. Жаба виокремлює 

лінією різні за розміром площини та заливає їх фарбою, що надає аркушу 

специфічної декоративності (рис. 3.1.81). Надалі подібний прийом 

спостерігатиметься в живописі М. Самокиша (рис. 3.1.88–3.1.90). 
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Характерно, що зображені фігури людей і тварин художниця виокремлює за 

рахунок більшого кольорового і тонального навантаження в порівнянні з 

довкіллям, створюючи контраст світлим, прозорим, утвореним за принципом 

нюансу пейзажним видам у своїх акварельних картинах. 

У кримському мистецькому середовищі великим авторитетом 

користувався  В. Яновський. Не отримавши систематичної художньої освіти, 

він декілька років навчався у вечірніх класах «Товариства заохочення 

мистецтв» у Петербурзі. Його вчителями були А. Писемський, А. Афанасьєв, 

М. Реріх та ін. У 1900 році художник повертається до Криму та ще протягом 

більше 60 років створює акварелі, в яких відображає ландшафти й 

архітектуру півострова. Митець бере активну участь у виставках «Товариства 

російських акварелістів» і викладає в навчальних закладах Криму. Він стає 

одним із тих, кого цінують «за вірність натурі, точність деталей і прагнення 

передати кримську природу в її конкретних проявах» [78, 3]. За пейзажами 

В. Яновського можна простежити, як змінювався вигляд Криму з кінця 

ХІХ ст. і до 1960-х років. Митець любить широкі панорамні види й водночас 

приділяє увагу деталі (рис. 3.1.85). Його мистецтво «не було складним, але 

зберігало завжди щирість, і душевну глибину, і нехитру ясність <…>. І тут 

він протистояв суворому пафосу дещо театралізованої епічності погляду 

Богаєвського, трагічному катарсису Волошина, бурхливій експресії Басова, 

усьому тому філософськи й естетично складному, що ніс у собі великий час, 

в якому йому випало жити [207, 101–102]. 

Те, що дитинство і юність В. Яновський провів у кримськотатарському 

середовищі, мало неабиякий вплив на формування його смаків і творчого 

темпераменту: він усе життя присвятив створенню художнього образу 

Криму, збагаченого елементами кримськотатарської культури. На багатьох 

акварелях митця – Бахчисарай із його старовинною східною архітектурою 

(рис. 3.1.86). 

Найкращим учнем В. Яновського був А. Устаєв. Обдарований художник 

перейняв володіння матеріалом і техніку свого вчителя (рис. 3.3.109). У 
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ранніх творах він ретельно наслідує заповіти В. Яновського. Але на відміну 

від учителя, який віддавав перевагу «чистій» акварельній техніці, Амет 

Устаєв іноді поєднує акварель із білилами (рис. 3.3.111). 

У цілому, у першій третині ХХ ст. живописці прагнули до широких 

епічних узагальнень, зберігаючи цільність образу кримської природи. 

Більшість митців першої половини сторіччя не ставили за мету відтворення 

кримського краєвиду зі всією подібністю до натури, для них він був чимось 

більшим – натхненням, темою для втілення замисленого, народженого уявою 

образу. Головним для художників стало медитативно-заспокійливе осягнення 

внутрішньої суті мотиву та сприйняття дійсності крізь призму міфу. Вони 

працюють не лише «чистою» технікою, але й з додаванням в акварель білил, 

туші, гуаші, бронзи, рідше графічного олівця. Напрацювання кримських 

майстрів акварелі в першій половині ХХ ст. стали тією основою, на якій у 

другій половині століття будуть поєднані зовсім різні за своїм 

світосприйняттям та творчими уподобаннями митці. 

У першій третині та наприкінці ХХ ст. кримський акварельний пейзаж 

розвивався за схожим сценарієм, що й пейзаж олією. Митці першої половини 

ХХ ст., чий творчий розквіт припав на добу «Срібного віку», концентрували 

у своїй творчості світовий досвід, на основі якого закладали традиції 

кримської акварелі, яка в другій половині сторіччя мала продовження на 

підґрунті цих здобутків і збагатилася наступними впливами російської та 

української шкіл. 

 

3.2. Переосмислення ролі лінії і кольору в пейзажах М. Самокиша 

 

Як уже йшлося вище, оновлення кримського мистецтва на початку 

ХХ ст. розгорталося шляхом спрямування вбік стилістики модерну, що 

випереджав імпресіоністичні ремінісценції, і формування свого кримського 

варіанту. Особливе значення у створенні художнього образу надавалося лінії 

в поєднанні з кольоровою площиною, що ставало характерною ознакою нової 
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пластичної мови. Лінія виявляє себе як самостійний елемент із декоративною 

функцією здебільшого в мистецтві акварелі, гуаші або темпери, рідше 

зустрічається у творах, виконаних олією. Як повноправний елемент 

формотворення в олійній техніці в живописі в Криму вперше застосовує 

лінію М. Самокиш, із появою якого тут у 1918 році було закладено 

фундамент для подальшого розвитку кримського пейзажу в реалістичному 

спрямуванні. 

Графік європейського рівня, неперевершений майстер роботи пером із 

тонкою культурою рисунка в зображенні коней, Самокиш переносить 

майстерність впевненої енергійної лінії у свої живописні твори. Звикши до 

неї в щоденній багаторічній праці на ниві ілюстрування подій Російсько-

японської війни, прикладної графіки, митець не втрачав зв’язок із лінійною 

культурою і в живописній творчості. Таке її розуміння стає новим надбанням 

не лише для художньої культури Криму. В євпаторійський період 1918–1921 

років Самокиш створює найбільшу кількість пейзажів з натури, в яких лінія 

виступає частиною незаписаного картону, на якому містилось зображення, 

надаючи йому етюдного характеру. У живопис художник привносить і 

графічне розуміння пластики фарб. Це простежується в роботі «В Євпаторії» 

(1918, ХХМ), де майстер використовує м’який, ледь помітний перехід у 

відтінках кольору шляхом площинного трактування об’ємних предметів,  

досягаючи подібності натурі. 

Упевнено володіючи прийомами відтворення форми, митець немов 

огортає предмет подекуди довгастим, іноді широким, але найчастіше 

гладким, не фактурним мазком. Жвавий, артистичний почерк виокремлює 

М. Самокиша серед тогочасних кримських живописців. Декоративні 

площини насиченого соковитого кольору подекуди набувають 

орнаментального звучання. А один з улюблених прийомів майстра – лінія, 

іноді зовсім зникає, лише інколи з’являючись там, де потрібно підкреслити 

форму для її більшого виявлення. Загалом лінія найчастіше заявляє про себе 

на об’ємних предметах – конях, людях, стовбурах дерев, розчиняючись у 



94 
 

рослинах й інших природних формах оточення. У картині «Жінка з відром» 

(1918–1919, рис.3.2.101) помітно, як, заклавши загальні кольорові і тональні 

відношення, Микола Семенович наносить лінію поверх живопису задля 

уточнення форми. Такий прийом вживають художники-акварелісти. Але 

М. Самокиш користується ним і в олійному живописі. Виходячи зі свого 

завдання, лінія в нього або набуває товщини, або зменшує її. У цій картині 

майже графічне вирішення дерева сусідить із пастозно написаною стіною 

будинку з вікном і фігурою жінки на її тлі. Зображення умовно поділене 

майстром на дві частини. Якщо в правій частині простежується живописний 

підхід, то в лівій художник уточнює зображення лінією кольору темної сепії, 

якою зазвичай наносять попередній малюнок на полотно. Білих частин 

посуду на першому плані він майже не торкається фарбою, підкреслюючи їх 

форму знову-таки лінією. Лінією він натякає і на кам’яну кладку стіни на 

задньому плані та окреслює нею межі зеленої клумби. В «Євпаторійському 

подвір’ї» (1920–1921, рис. 3.2.102) лінія з’являється знов, але вже в малюнку 

ніг коня, якого написано поверх фарбового шару землі. Майстер прописує їх 

частково, залишаючи деякі з фрагментів вільними від власного кольору, 

надаючи їм відтінків землі. Таким чином, поєднуються завдання різних видів 

мистецтва в межах однієї картинної площини. 

У 1917 році  М. Самокиш переїздить до Криму. Оселившись в Євпаторії, 

він створює низку пейзажів і етюдів у кращих традиціях реалістичного 

мистецтва. Художника не ваблять екзотичні види курортного міста, мотиви 

Південнобережжя. Його душі ближчі затінені затишні подвір’я, старовинні 

особняки і дачі, торжища [168, 12]. У період 1917–1921 років увагу 

художника приваблює камерний пейзаж як органічно замкнена частина 

природи. Якщо в його баталіях, де епічність необхідна для втілення задуму, 

майстер часто зображує просторі роздолля, то в суто пейзажних творах він 

віддає перевагу ліричному образу природи. У Криму Самокиш вдається до 

написання проникливих своєю щирістю творів з натури, не схожих на його 

попередній досвід у батальних сценах і сюжетних картинах. У цей час 
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митець працює над низкою пейзажів, в яких простежуються майстерно 

переплавлені крізь призму власного сприйняття прояви як модерну, так й 

імпресіонізму. Характер кримської місцевості в цих творах видає хіба що 

південний колорит завдяки перенасиченому сонцем світло-повітряному 

середовищу. 

Схожа манера письма, коли декоративно-живописний підхід у кольорі і 

формі поєднується з детальною проробкою окремих частин твору, 

простежується як у ліричних камерних пейзажах, так і в картинах, що 

включають пейзажний мотив, який вносить свій підтекст в образне звучання 

речі в цілому. М. Самокиш любить зображувати господарські подвір’я з 

людьми та конями. Він працює широкими площинами подекуди локального 

кольору, утворюючи гладку матову поверхню. Деякі з пейзажів написані на 

темному картоні, який поглинає колір, надаючи зображенню матовості. 

Окремі місця свідомо залишені незаписаними, вони утворюють темний 

контур предметів. Іноді художник створює абриси форми уривчастою лінією 

поверх прописаного тла, особливо це помітно в малюнку коней, що 

привносить ознаки графічності. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. ліричний образ жінки в оточенні 

природи все частіше зустрічається в мистецтві В. Сєрова, М. Ткаченка, 

К. Костанді, П. Нілуса, П. Холодного, ін. З’являється він і у творчості 

Самокиша. Затаєною журбою літа, що минає, пронизані його поетичні образи 

природи у творах «Жінка в парку» (1918–1920, рис. 3.2.95), «На дачі. 

Євпаторія» (1918–1919, СХМ), «На дворі» (1920–1921, СХМ). Вони сповнені 

патріархальної тиші, позбавленої будь-яких урбаністичних проявів. Митець 

немовби поспішає зберегти останні теплі промені оксамитового літа. Він 

викликає асоціації з ліричними пейзажами В. Полєнова. Але в живописі 

Самокиша немає притаманного Василю Дмитровичу сюжетного повчання. 

За свідченням дослідника О. Полканова, залишатися надалі в Євпаторії з 

її обмеженими можливостями для художньої творчості баталіста, для роботи 

якого необхідні широкі стосунки з військовими, архіви й бібліотеки, 
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наявність коней, військового обмундирування й спорядження для живопису з 

натури. Усе це можливо було лише в Сімферополі, куди Самокиш переїздить 

наприкінці 1921 року [264, 66]. Вочевидь, звернення до пейзажного жанру в 

період його перебування в Євпаторії й було виходом у тій ситуації. Але 

разом із тим переймання типовими для старого міста мотивами, інтерес до 

садиб, дворищ, загородів був цілком щирий у Самокиша. Інакше як пояснити 

емоційну насиченість і безпосередність ліричних образів природи на  

полотнах «Літній день» (1918–1919, рис. 3.2.99), «Дворик, освітлений 

сонцем» (1918–1920, рис. 3.2.96), «Євпаторійський дворик» (1918–1921, рис. 

3.2.98), «В Євпаторії» (1918, ХХМ), ін. 

У тематичній картині сімферопольського періоду «Розвідка» (1938, 

ЦМВСРФ) значну частину полотна відведено пейзажу. Проміж укритих 

соломою білених українських хат виступає група розвідників верхи. У 

формуванні об’єму на допомогу автору приходить гостра влучна лінія, 

зроблена колонковим пензлем. Вона більш витончена, ніж у творі «Жінка з 

відром» (1918–1919, рис. 3.2.101), більш графічна. І це надає картині 

враження журнальної ілюстрації. Кольором і лінією відтворено характерні 

деталі пейзажу, особливо в правій частині переднього плану. Подекуди 

тонкий шар олійної фарби в поєднанні з темним контуром нагадує про 

акварелі автора. Загалом зображення побудоване на контрасті живопису 

різної щільності мазка і точно вивіреного графічного довершення його 

поверхні. 

Академік С.-Петербурзької академії мистецтв, увібравши у своїй 

творчості кращі традиції російської реалістичної школи,  Микола Семенович 

разом із тим завжди залишався вірним своєму українському корінню, 

заповітам Т. Шевченка. Багаторічна дружба і співпраця з С. Васильківським, 

близькі стосунки з К. Трутовським, П. Мартиновичем, О. Сластіоном, 

Д. Безперчим, К. Костанді, О. Мурашком, М. Пимоненком, знайомство з 

П. Левченком, І. Похитоновим, К. Трохименком, М. Беркосом і з багатьма 

іншими, робота в Харківському художньому інституті сприяли зміцненню 
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духовного зв’язку Миколи Семеновича з Україною, єднанню з її митецьким 

осередком. Перепрацювавши стилістику імпресіонізму й модерну, 

М. Самокиш випрацював особисті, властиві лише йому пластичні прийоми 

письма. Не виключаючи взаємовпливів і взаємозв’язків, він продовжував 

зберігати своє неповторне обличчя в надто складному за своїми творчими 

шуканнями мистецькому просторі першої третини ХХ ст. Микола Семенович 

був одним з яскравих представників цього кола. Рисами стилю модерн 

позначені твори майстра «Вулиця» (рис. 3.2.93), «Етюд із будинками» (1917–

1919, рис. 3.2.94), «Трійка» (1917–1919, рис. 3.2.91). 

Справедливим сприймається вислів Я. Бірзгала в монографії 1940 року, 

присвяченій життю і творчості  М. Самокиша, про те, що за технікою свого 

живопису Микола Семенович знаходився осторонь [47, 40]. Дослідник 

стверджує, що митця важко цілком приєднати до будь-якої зі сталих 

художніх шкіл. Його творчий метод надто особистий. Індивідуальність 

виявляється і в сукупності використаних прийомів при написанні пейзажів, 

пленерних етюдів. У пластиці декоративного мазка, сплощеній подекуди 

формі, ажурності тіні, загальному графічному підході в окремих творах 

вбачаються паралелі з українським майстром з Одеси  С. Колосниковим, що 

простежується в картині М. Самокиша «Молодята» (НХМУ) й особливо 

помітно в живописі дерев. 

Однією з прикмет пластичної мови майстра в кримський період є 

розпроділ зображення на окремі кольорові «клаптики». Такий свого роду 

мозаїчний підхід видається особливо своєрідним у відтворенні листя дерев і 

тіней, що воно відкидає, набуваючи витіюватої декоративності у творах 

«Запорожці біля корчми» (1917–1920, рис. 3.2.97), «Дворик. Етюд до картини 

«Запорожці біля корчми» (1917–1920, СХМ). Спільне в прагненні поєднання 

живопису з елементами графіки, часте зверненя до локальних кольорів, 

декоративна мережаність тіней, що виявляється в пейзажах кримських 

двориків М. Самокиша, а особливо в «Запорожцях біля корчми», 

простежується в пейзажі «Садиба» (1919, СуОХМ) іншого українського 
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художника  Н. Онацького, а прагнення до матовості поверхні в олійному 

живописі взагалі набуває поширення й серед інших митців доби модерну 

(К. Богаєвський, С. Колесніков, М. Реріх, М. Ткаченко та ін.). Як і в цих 

майстрів, олійна техніка в пейзажах М. Самокиша кримського періоду 

сприймається як темпера. 

У пейзажах 1917–1921 років, як правило, відображено невеликий 

фрагмент природи, розміщений у горизонтальному форматі. Розмір полотна 

вкладається, як правило, у межі від 20 см по вертикалі, до 80 см – по 

горизонталі. Митець продовжує дотримуватись принципу гладкої поверхні 

картини, покриваючи її різними за розміром кольоровими площинами. 

Кольорові акценти й камертони не позначені більш густою консистенцією 

фарби. Колір насичений, майже без півтонів, що надає живопису більшої 

декоративності. Композиція фрагментарна, часто будується за діагоналлю від 

правого кута в лівий («Дворик. Етюд до картини «Запорожці біля корчми» 

(1917–1920, СХМ), «Запорожці біля корчми» (1917–1920, рис. 3.2.97) і від 

лівого – у правий («Євпаторійське подвір’я» (1920–1921, рис. 3.2.102), 

«Вороні коні» (1917–1919, СХМ), «Селянське подвір’я» (1917–1919, СевХМ), 

«Катик-Базар. Євпаторія» (1917–1920, СХМ), «Літній день» (1918–1919, рис. 

3.2.99). Звичку до композиційних прийомів, спрямованих на відтворення 

динамізму сюжету в батальній картині, автор успішно розвиває надалі в 

пейзажах кримського періоду. Дерева та будівлі закривають горизонт, від 

чого простір у картині майже завжди обмежений на відміну від робіт 

попереднього, дореволюційного, часу, як наприклад, «Табун білих рисистих 

маток на водопої» (1889, НХМК), «Трійка» (1917, СХМ), де історичний 

пейзаж відтворено з притаманною епічному полотну широтою і розмахом. 

У пейзажах батальних сцен, створених у дореволюційний період, 

простежується вплив російської реалістичної школи, але з переїздом до 

Криму живопис Самокиша все більше набуває рис декоративного характеру, 

притаманних традиції українського малярства. Колорит стає все більш 

насиченим, палітра звільняється від сріблястої гами, набуває відкритості. 
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Графічність у розв’язанні живописних завдань виявляється в силуетності 

окремих мас, відході від півтонів, що частково сприяє втраті колишнього 

тріпотіння й жвавості світлоповітряного середовища, властивих пейзажам 

дореволюційної доби. Але майстер не тільки зберігає своє ліричне ставлення 

до природи, а й ще більше його розкриває. Пейзажі  М. Самокиша завжди 

пройняті любов’ю до рідного краю, свого народу. У виборі неефектних 

мотивів помітну роль відіграє скромність характеру самого митця. 

З появою Миколи Семеновича на півострові кримський пейзаж змінює 

курс, стиль модерн поступово втрачає позиції, посилюються імпресіоністичні 

ремінісценції, а М. Самокиш стає ключовою фігурою в процесах, що 

відбуваються та впливають на становлення нової школи, що формується в 

Криму за його безпосередньої участі в її організації і розвитку – від 

художньої студії до училища. Своєю творчістю й педагогічною діяльністю 

він закладає в Криму фундамент для подальшого розвитку мистецтва в 

реалістичному напрямку. 

До М. Самокиша кримчани, за рідким виключенням, не були 

ознайомлені ні з творчістю імпресіоністів, ні з практикою виконання твору 

від початку до кінця на пленері. Кримський пейзаж майже не відтворювався з 

орієнтацією на художні досягнення імпресіоністів. Самокиш розкриває 

кольорову красу кримської природи, її південного цвітіння, знайомить 

кримчан із набуттям французів. Свого часу, вдосконалюючи майстерність у 

Франції в 1880-х роках, він на власні очі спостерігав за роботою 

імпресіоністів. А подальша праця на Волині та в інших регіонах України 

сприяли випрацюванню нового погляду на колір і його завдання, як коду 

місцевості, в якому закладено національний архетип. Відтоді Самокиш, 

осягнувши специфіку сприйняття кольору в українському мистецтві, 

привносить це розуміння в культуру кримського пейзажу. 

Незважаючи на південніше розташування півострова відносно 

материкової України, світло в Криму має більш холодний відтінок унаслідок 

рефлексувань від моря. В Україні світло тепліше, бо насичене рефлексами 
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іншого «моря» – жовтого колосся величезних ланів. Саме до такого світла 

звикло око майстра з дитинства, і він бачить його всюди. Самокиш майже не 

пише моря, від того в його пейзажах світло більш гаряче, а колір по-

українськи барвистий, що йде від народного мистецтва. Таке розуміння 

кольору стало новим для живопису Криму. 

У більшість своїх пейзажів художник уводить елемент яскраво 

блакитної фарби, який слугує камертоном як, наприклад, палантин у 

картинах «Жінка в парку» (1918–1920, рис. 3.2.95), «На дачі. Євпаторія» 

(1918–1919, СХМ), «На дворі» (1920–1921, СХМ). У творах «Євпаторія. 

Дачі» (1917–1920, СХМ), «Гарман» (1917–1919, СХМ), «Червоноармієць біля 

воріт» (1935, СХМ), «Кореїз. Крим» (1923, рис. 3.2.92) камертоном виступає 

тепла блакить неба. Іноді митець створює гру двох камертонів, один з яких 

небо, як у творах «На дачі. Євпаторія» (1918–1919, СХМ), «Євпаторійське 

подвір’я» (1920–1921, рис. 3.2.102), «В Євпаторії» (1918, ХХМ), іншим може 

бути білена стіна хати, одяг жінки чи один з атрибутів майстра, що не раз 

зустрічається в його кримських пейзажах, – синій чайник або відро, що 

виступає самостійним камертоном у творі «Дворик. Етюд до картини 

«Запорожці біля корчми» (1917–1920, СХМ). А в картині «Запорожці біля 

корчми» (1917– 1920, рис. 3.2.97) яскраво-червона хустка на голові в козачки 

притягує увагу до групи козаків, що утворює композиційний центр картини. 

У роботі «Євпаторійський дворик» (1918–1921, рис. 3.2.98) 

помаранчево-червоні черепиця і хустка дівчини сприймаються яскравішими 

через контрастне зіставлення із зеленню дерев і трави. Художник взагалі 

любить контрасти, вибудовуючи зображення на гармонії доповнюючих 

кольорів. Світлоносність та більш насичений колір кримських пейзажів 

М. Самокиша в порівнянні з його батальними сценами надають їм 

особливого життєстверджуючого звучання. Майстру притаманне тонке 

відчуття пропорційності в поєднанні тепло-холодних відтінків кольору, які, 

контрастуючи між собою і доповнюючи один одного, справляють враження 

лагідного тепла, що випромінює поверхня живопису. 
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Таким чином, М. Самокиш привносить у кримське традиційне розуміння 

барви суто українське відчуття кольору. Але варто відзначити, що лінія 

розвитку кримського пейзажу в цьому напрямку, притаманному творчості 

М. Пимоненка, О. Мурашка, К. Костанді, М. Кузнецова, І. Труша, Г. Глюка, 

И. Бокшая, надалі Т. Яблонської та інших українських майстрів, не отримала 

свого продовження в Криму після Самокиша. Чи то складні для мистецтва 

30-і роки ХХ ст., чи то війна, що забрала життя ряду безпосередніх учнів 

М. Самокиша, можливо, стійкий авторитет традиції наслідування російської 

школи, але кримський пейзаж обирає іншу лінію розвитку, що йде від 

коровінського розуміння світла і кольору з переваженням холодних відтінків. 

На думку автора дослідження, причина у вищезазначеній зорово-

спектральній специфіці мешканців регіону, насиченого холодними 

рефлексами моря, а також у тих молодих вихованцях російської школи, які 

прибули до Криму на початку 1950-х років в якості викладачів та 

скоординували подальшу роботу художньої освіти регіону. М. Самокиш, на 

відміну від них, потрапив до Криму вже сформованим майстром, зі своїм, 

іншим, сприйняттям кольору. 

Незважаючи на те, що М. Самокиш стояв біля витоків формування 

художньої освіти в Криму і перші викладачі художнього училища були його 

безпосередніми учнями, сучасний кримський пейзаж узяв за аксіому 

коровінський підхід у системі розподілу кольорів, у повітрі кримських серій 

якого завжди відчувається освіжаюча прохолода морського бризу. Вона 

присутня навіть тоді, коли на картині немає зображення моря. Цю лінію 

підтримували й інші представники «Спілки російських художників», які 

працювали в Криму наїздом, як, наприклад, С. Виноградов. Палітра 

блакитних відтінків К. Коровіна, як і в його кримських послідовників,  

особливо Ф. Захарова, В. Цвєткової, С. Бакаєва, а також В. Бернадського, 

П. Столяренка, С. Ярового та інших, часто холодна. Гаряче південне 

кримське сонце ці майстри передають переважно холодними відтінками 

кольору, у той час як блакить М. Самокиша випромінює тепло, як в етюді 



102 
 

«Купання коней» (після 1920, рис. 3.2.100), що, до речі, є рідкісним 

прикладом зображення моря в його творчості. Літні кримські пейзажі 

К. Коровіна та його послідовників на півострові, як правило, навівають 

відчуття спеки, але обов’язково відчувається присутність моря. Морські 

відтінки повсюди – на небі, на горах, деревах тощо. Парадокс у тому, що 

кримську спеку вони відтворюють через холодні кольори на контрасті з 

вкрапленням гарячих, які займають на полотні значно меншу площу. У 

Самокиша навпаки: в основі  живописного твору – тепла гама, притім, теплі 

відтінки займають більшу площу, а холодні він майстерно додає для 

контрасту. Від того сонце у Миколи Семеновича не палке, а зігріваюче. Моря 

ж у його творах, як правило, немає навіть за кадром. А можливо, не зовсім 

воно і кримське… сонце Самокиша. 

Пейзажі, створені Миколою Семеновичем у Криму, ніби відірвані від 

рідного ґрунту, рідко в них щось нагадує про кримську землю. Майстер явно 

тужить за рідною Україною. Народжений її землею, митець, який  присвятив 

їй свою багаторічну плідну працю, він наповнює місцеві краєвиди козаками 

та жінками в українському народному вбранні, використовуючи довкілля 

лише в якості натури, яку наділяє іншим національним й історичним змістом. 

Результатом стає цікаве поєднання надбання двох шкіл – української та 

російської, в якому вбачаються мистецькі перехрестя з О. Мурашком, 

К. Костанді, С. Колесниковим, іншими, а також В. Сєровим і «Спілкою 

російських художників». Такий підхід до пейзажу підтверджує той факт, що 

переїзд художника до Криму був необхідністю, у той час як марив він про 

життя в Харкові і подальшу спільну працю з С. Васильківським над 

українською темою. 

Таким чином, поряд із натурним, пейзаж у більшості історичних і 

батальних сцен кримського періоду Самокиша, як і в дореволюційний період, 

не має певної географічної адресності. Часто це узагальнений образ селища 

або степу з характерним національним колоритом. Певно, позначилась, серед 

іншого, і робота художника в 30-і роки ХХ ст. над серією творів з української 



103 
 

історії. Але саме в Криму яскраво розкрився талант Самокиша як майстра 

пленеру. 

Першокласний майстер рисунку, визнаний одним із найвизначніших 

ілюстраторів Європи свого часу, Микола Семенович спрямовує кримський 

пейзаж у річище нових тенденцій, єднаючи жвавий живописний мазок 

насиченого українським сонцем кольору з чорною або відтінків сепії 

графічною лінією. Він переглядає завдання лінії в мистецтві Криму, надаючи 

їй нового життя в олійному живописі з явним ухилом у бік пленерного 

подання в пейзажній творчості, що було тоді виключним явищем. Манера 

виконання живописного твору протягом усього кримського періоду 

Самокиша майже не змінюється, відхиляючись більшою чи меншою мірою в 

бік декоративного або живописного вирішення. 

Тісний зв’язок М. Самокиша з Харківською мистецькою школою, 

особливо з С. Васильківським, М. Ткаченком, П. Левченком, М. Беркосом, 

М. Бурачеком та ін., досить чітко простежується в пейзажах його історичних 

і жанрових творів. Отже, будучи безпосереднім носієм кращих традицій 

українського й російського малярства, він єднає набуття обох шкіл на 

теренах кримської землі. 

 

3.3. Стильові принципи в пейзажному живописі кримських татар 

 

Період 1923–1927 років в історії кримськотатарської культури отримав 

гучну назву «золотого сторіччя», або «кримськотатарського ренесансу» [122, 

173]. Відбувається відродження національних традицій кримськотатарського 

народу. У зв’язку з активізацією видання творів національної літератури 

з’являється необхідність у професійних кримськотатарських митцях, добре 

обізнаних як з історією свого народу, його культурою, мистецтвом, так і 

підготовлених для такої роботи. Характерною особливістю «татарського 

ренесансу» стало те, що «базою культурного піднесення був російський і 

європейський вплив» [155, 185], що посприяло залученню 
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кримськотатарських митців до непритаманних їхній культурі станкових форм 

мистецтва. 

У 1895 році Усеїна Боданінського та Абдурефу Абієва направлено до 

Москви на навчання до Строганівського художньо-промислового училища. 

Фарух Камілєв згадував, що У. Боданінський та А. Абієв «були найбільш 

здібними і старанними студентами Строганівки» [337, 136]. У 1905–1907 і 

1912 роках Усеїн Боданінський  учиться та працює в Константинополі, 

Парижі, Мюнхені, Дрездені, Римі. Абдурефи Абієв продовжує художню 

освіту в Парижі в 1906–1908 роках. Після повернення із закордону У. 

Боданінський керує художньо-промисловою школою філії Строганівського 

училища, працює художником-декоратором разом з архітектором 

І. Фоміним. У 1917 році У. Боданінський та А. Абієв повертаються до Криму, 

де Боданінського «призначено директором Бахчисарайського палацу-музею, 

що став при ньому науково-дослідним центром мистецтва кримських татар» 

[122, 176]. У Криму митець працює як етнограф, мистецтвознавець, 

художник театру, художник-монументаліст, викладає в Бахчисарайському 

художньо-промисловому технікумі. У. Боданінський – художник «першого в 

історії Криму художнього фільму «Алім» [122, 176]. Учасник виставок у 

Москві та в Криму, він створює низку живописних та графічних пейзажів. У 

1938 році видатного діяча кримськотатарської культури репресовано та 

розстріляно, а творчу спадщину й відомості про неї знищено.  

На сьогодні відомо, що в Петербурзі в 1910 році Боданінським було 

написано акварель «Місячний вечір». Також до нас дійшли два графічних 

аркуші з зображенням кримських краєвидів «Пейзаж архітектурний» (1920, 

БІКЗ) та «Пейзаж із деревами» (1920, БІКЗ). На жаль, живописну спадщину 

митця втрачено. Але своєю діяльністю Усеїн Боданінський, як один із 

перших професійних національних художників та свідомих діячів 

кримськотатарської культури, підготував плідний ґрунт для подальшого 

розвитку станкових форм мистецтва в середовищі кримських татар. У 

навчальних закладах Криму У. Боданінський та А. Абієв прищеплюють своїм 
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учням любов до рідної землі, її багатої історії, гостру спостережливість, 

спроможність виявляти характерні риси, притаманні культурі татарського 

Криму, прагнення відображати батьківську землю крізь призму національної 

самобутності. У. Боданінський та А. Абієв заклали основи професійної 

національної школи образотворчого мистецтва з її спрямуванням на реалізм. 

Про Абдурефу Абієва, який деякий час очолював художньо-промислову 

школу в Бахчисараї, а потім викладав у Сімферопольському художньому 

училищі, залишилися згадки учнів. Зокрема те, що «це був художник із 

великою культурою і знаннями, який учився в Парижі в академії мистецтв. 

<…>. В училищі його роботи були виставлені як взірці високої 

майстерності» [337, 138]. 

Збереглися два його живописні твори – «Пейзаж із будиночками» 

(1930-і, рис. 3.3.103) та «Алея» (1930-і, рис. 3.3.104). Якщо в першому митець 

дотримується принципів реалістичного живопису, найбільш поширеного 

серед кримськотатарських художників до депортації, то другий привертає 

увагу використанням образно-пластичних прийомів у дусі модерну. Тут, 

можливо, був вплив М. Врубеля, який викладав у Строганівському училищі в 

1898 році, якраз у той самий час, коли там навчалися А. Абієв і 

У. Боданінський. Пейзаж нагадує декорацію до театральної вистави. 

Відомостей про те, чи працював Абієв у кримських театрах, не виявлено. 

Напевно, запальне московське мистецьке середовище межі століть, в якому 

театрально-декораційне мистецтво досягло неабияких висот і впливало на 

розвиток інших видів мистецтва, відбилося на подальших уподобаннях митця 

щодо пластичної побудови своїх пейзажів. 

«Пейзаж із будиночками» (1930, рис. 3.3.103) зображує дві самотні 

біленькі татарські хати в сонячний день. Навколо бідний краєвид степової 

частини Криму. Освітлені сонцем білі стіни хати контрастно 

виокремлюються на тлі навколишньої яскравої зелені та холодних тіней на 

будинку. Попереду зображено два випалені сонцем тепло-брунатні кущі, які 

нагадують глядачеві, що осінь вже на порозі. Реалістичність зображення 
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автор поєднує з окремими прийомами модерну, зокрема, узагальненою 

манерою живопису. 

Пейзаж А. Абієва «Алея» (1930, рис. 3.3.104) викликає асоціації з 

рафінованою вишуканістю декорацій представників «Мира искусства», з 

містичністю російських садиб В. Борисова-Мусатова. Все те, що на початку 

ХХ ст. жадібно вбирав кримський татарин, який потрапив до столиці з 

далекої провінції, знаходить відгук у його творчості в Криму в 1930-х роках. 

Але тоді, посеред червоних прапорів і гучних гасел, це здавалося назавжди 

загубленим у часі, якимось дуже далеким та непотрібним, як зображений ним 

парк однієї з покинутих і ще не перебудованих на новий лад садиб. 

Вишуканий колорит полотна побудовано на контрастному співставленні 

гарячих і холодних площин. Шаріюча зоря догорає в тиші кронів вікових 

дерев та заливає червоно-помаранчевим світлом захололі сходинки, якими 

давно вже ніхто не піднімався. 

Художник поділяє полотно на дві майже симетричні половини. 

Композиція побудована за принципами куліс. Усі перспективні лінії 

змикаються в єдиній точці сходу на горизонті, де митець розташовує білу 

пляму, за обрисом схожу на фігуру людини, від якої вгору у формі 

трикутника виходить світло і далі розходиться по небу. Здається, що людина 

у всьому білому, яка і є композиційним центром картини, йде на глядача і 

несе з собою світло. Вона ще деякий час пройде верхнім ярусом партеру, а 

потім спуститься до нас сходами. З обох боків від неї спрямовані в простір 

ряди колон та скульптур. Це створює враження мертвої тиші в садибі, де 

єдиною живою істотою виявляється фігура в білому, що випромінює небесне 

сяйво. Зображення фігури доволі неоднозначне, алегоричне: ця точка є 

центром накресленого силовими лініями композиції ікс-образного хреста. 

Можливо, у такий спосіб художник намагався зобразити той хрест, який 

потрібно пронести його народу. 

Чудом уціліли й зберігаються в Севастопольському художньому та 

Євпаторійському історійко-краєзнавчому музеях три роботи Абій Яр-
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Мухамедова. Відомо, що в 1917 році художник працював помічником 

декоратора опереткової трупи в Харкові, потім театральним декоратором на 

Кавказі й у Криму. Якийсь час навчався в Москві, у ВХУТЕМАСі [122, 179]. 

Ще до цього, у 1907 році, Яр-Мухамедов створює акварель «Татарська 

вуличка» (рис. 3.3.105), де зображує типовий для дореволюційного 

татарського Криму вуличний простір, утворений суцільною довгою 

огорожею – дувалом, частину якого складає одна зі стін татарського 

приземкуватого будинку. За ісламською традицією, вікна будинків не 

повинні були виходити на вулицю, а людина, яка опинялася в такому місці, 

відчувала себе задавленою, самотньою, бо бачила суцільну глуху стіну з 

рідкими очницями дверей. Єдиний персонаж картини – самотній кінь, 

запряжений у пустий возик. 

За наявними джерелами, можна припустити, що Яр-Мухамедов був 

майстром сюжетної картини, де дія розгортається на фоні краєвидів. Відомо, 

що він єдиний із кримськотатарських митців був допущений до участі у 

виставці «Мистецтво Радянського Криму» 1935 року [122, 179], на якій 

експонувалися його полотна «Татарське весілля», «На поміщицькому 

баштані», «Танок гірського пастуха», «Розстріл робітників у Мамайських 

каменоломнях», але з цих робіт до нас дійшло лише «Татарське весілля» 

(1930, рис. 3.3.106). І. Заатов вважає, що ця картина залишилась у 

Севастопольській картинній галереї після проведення виставки «10 років 

Радянського Криму», на якій була удостоєна премії. Можливо, що саме на 

виставці, відповідно до ідеологічних вимог доби, вона отримала свою другу 

назву «Схід у соціалізмі», під якою й надрукована в альбомі І. Заатова [155, 

39], тоді як у статті О. Полканова [337] полотно розглядається під назвою 

«Татарське весілля». 

Картина «Татарське весілля» (1930) цікава взаємопроникненням жанрів 

інтер’єру і пейзажу. На картині зображено східних жінок, які на залитій 

сонячним світлом терасі татарського подвір’я чекають на початок весілля. 
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Архітектурний краєвид на задньому плані органічно поєднаний з інтер’єром 

тераси. Таке поєднання нівелює рамки між інтер’єром і краєвидом. 

Робота приваблює своїм етнографічним підходом, відображаючи 

особливості татарського побуту, архітектури. Характерні для країн Сходу 

багатолопатні арки кидають тіні на підлогу тераси, що наче продовжують 

рисунок килима, надаючи всьому зображенню орнаментального характеру, 

властивого східній образотворчості загалом. 

Відомо, що в жанрі пейзажу працював також випускник Строганівського 

художнього училища Абдула Лятіф-заде, творча спадщина якого була 

вилучена під час арешту в 1930-і роки. 

Це перша хвиля кримськотатарських митців, яким притаманне саме 

реалістичне світосприйняття. З усіх жанрів живопису вони надають перевагу 

пейзажу. Усі  зазначені майстри стояли у джерел формування професійної 

національної художньої школи, зокрема національного пейзажу, який 

посідатиме чи не найголовніше місце у творчості наступних поколінь 

кримськотатарських художників. 

Усеїн Боданінський, Абдурефи Абієв, Абій Яр-Мухамедов, Абдула 

Лятіф-заде, отримавши спеціальну освіту в столичних художніх закладах 

Росії та за кордоном, стали з’єднувальною ланкою для наступних поколінь на 

шляху впровадження принципів реалістичного методу у творчості 

кримськотатарських митців. Усіх їх репресовано в 1937–1938 роках. Живим 

залишився лише Абдула Лятіф-заде, який провів 14 років у сталінських 

таборах. Діяльність цих митців, особливо тих, які навчалися закордоном, 

свідомо замовчувалася. 

Наступна плеяда кримськотатарських майстрів пейзажу представлена 

вже іншим соціальним і фаховим складом. Їх творче становлення відбувалося 

в 1930-і роки – складний соціально-політичний період у житті країни. 

Професійним кримськотатарським художникам другої хвилі довоєнного 

часу, чия творчість припала на 1930–1940 роки, довелося фактично заново 

розпочинати формування свого творчого колективу [337]. Тоді на допомогу 
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молодим кримськотатарським митцям приходить М. Самокиш, у художній 

студії якого, а згодом і художньому училищі навчалася більшість і 

кримськотатарських живописців другої хвилі періоду до депортації. 

М. Самокиш відіграв важливу роль у становленні професійної школи 

кримськотатарського живопису. 

Багато років у фондах Сімферопольського художнього та Кримського 

республіканського краєзнавчого музеїв таємно зберігався живопис Тохтара 

Афузова, більшість творів якого складають пейзажі. Школа реалістичного 

живопису, яку художник пройшов у 1920–1930-х роках у студії 

В. Мешкова в Москві [342, 68–69] вбачається в ряді його кримських 

пейзажів. Серед збереженого привертають увагу «Сакля при місяці» (1937, 

рис. 3.3.107), «Натюрморт. Вишні» (1940, рис. 3.3.108). 

У пейзажі «Сакля при місяці» художник розгортає зображення 

паралельно картинній площині. Біла стіна татарської саклі відбиває місячне 

світло й наче сама світиться в нічному краєвиді. Тут можна провести 

паралель із нічними пейзажами А. Куїнджі, який часто працював у Криму. 

У роботі «Натюрморт. Вишні» на другому плані зображений 

характерний для першої половини 1940-х років краєвид кримського 

Південнобережжя, «усіяний» саклями, він займає майже половину картинної 

площини. Художник поставив складне для себе завдання в поєднанні жанрів 

пейзажу і натюрморту. Поєднання цих жанрів спостерігатиметься й у 

живописі слов’янського населення Криму. Однак автор ще не робить 

тонального відбору стосовно зображених об’єктів, що свідчить ще про певні 

професійні погрішності. 

У тому ж 1940 році Тохтар Афузов створює «Морський пейзаж» (рис. 

3.3.110). Митець намагається опанувати складні принципи реалістичного 

зображення морської стихії. Помітно, що художнику не вистачає 

майстерності у відтворенні матеріальності води, одноманітними виглядають і 

камені, розташовані в правій частині полотна. Натомість автору вдається 

досить правдиво показати вечірнє небо, затягнуте свинцевими хмарами. 
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Відчувається їх стрімкий рух. Кольорова гама відповідає вечірньому стану 

кримської природи похмурого дня. Створюється враження про знайомство 

художника з морськими пейзажами  Е. Магдесяна. 

Помітним майстром акварельного живопису Криму в 1930–1940-х роках 

був Амет Устаєв. Роки навчання художника співпали з періодом відродження 

кримськотатарської культури. Його вчителями в Бахчисарайському 

художньо-промисловому технікумі, де навчався А. Устаєв у другій половині 

1920-х років, серед інших були У. Боданинський, А. Абієв, В. Яновський. За 

період навчання у В. Яновського Амет Устаєв оволодів складною технікою 

акварельного живопису в такій мірі, що директор навчального закладу 

А. Абієв обіцяє направити молодого митця продовжувати навчання до 

Парижу. Але цьому не судилося статися. 

У 1928 році п’ять акварелей художника експонують у Москві, у Музеї 

образотворчого мистецтва ім. О.С. Пушкіна. У середині 1930-х років 

художника запрошує до своєї студії  М. Самокиш. Історик мистецтва Криму 

О. Полканов виокремлює А. Устаєва серед інших кримськотатарських 

митців. У рецензії однієї з кримських виставок він пише: «З 94 експонатів 

виставки першу і головну увагу притягують до себе твори Устаєва. Це 

винятковий і самобутній талант, з якого має випрацюватись художник 

крупного масштабу» [337, 143]. У  Е. Черкезової знаходимо, що О. Полканов 

називав художника кримським Врубелем. Більшість акварелей майстра 

періоду до депортації складають кримські пейзажі. 

В акварелі А. Устаєва «Гірська річка» (1940, рис. 3.3.109) зображено 

мотив природи гірської частини Криму. У хащах ніби казкового лісу, поміж 

річного каміння, з одного ярусу на інший стрімко падає вода. Здається, що 

ось-ось із густих заростей вийдуть до джерела лісові німфи, щоб бавитися на 

березі. Насиченість різноманітних відтінків зеленого кольору безпомилково 

вказує на літню пору року. Техніка лесування засобом накладання прозорих 

кольорових площин створює враження, що аркуш складено зі шматочків 
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дорогоцінного каміння, серед яких переважають смарагди, лазурити, бірюза. 

Але зображенню дещо бракує цільності. 

Картина «Берег моря» (рис. 3.3.111) також виконана А. Устаєвим у 1940 

році. На відміну від попередньої формат цього аркуша витягнуто 

вертикально. Техніка живопису змішана: акварель використовується разом із 

гуашшю. У правому нижньому куті гармонійно поєднані зелені, сірі, 

помаранчево-рожеві, жовті відтінки подекуди порослого травою каміння 

скелі, залитої жовтогарячим світлом вечірньої заграви. Зображуючи небо, 

художник показує його яскраво-жовтим в акварельній техніці з вкрапленням 

кольору золотистої охри та лесує його блакитним і холодним відтінком 

рожевої гуаші. 

Нестерпна ностальгія спонукала кримськотатарських художників, які 

працювали в Криму до депортації, писати картини кримських краєвидів на 

чужині за уявою. До числа таких митців належать випускники студії 

М. Самокиша Мемет Абселямов, Сейїтхаліл Османов. 

До історії кримськотатарського живопису слід віднести творчість ще 

деяких мистців, які працювали в жанрі пейзажу до депортації, але твори яких 

сьогодні відомі лише за своєю назвою або за чорно-білими фотографіями. Це 

Абдула Лятіф-заде (1888–1955), Шевкет Кадрі-заде (1908–1931), Шаміль 

Муратов, Еннан Алімов (1912–1941). 

Варто відзначити, що перші професійні кримськотатарські митці 

зробили вагомий внесок у розвиток кримського пейзажного живопису першої 

половини ХХ ст. Невелика кількість їх творів до депортації дійшла до нас, 

але всі вони самобутні. Перші професійні художники стояли біля джерел 

формування національної школи живопису кримських татар. Їм у різній мірі 

властиві цитування, ремінісценції, проходження вже раніше пройдених 

етапів російської та української образотворчості. Але все ж таки їм вдалося 

відзначитися серед перших на художніх виставках. «Так, у виставці, 

присвяченій 15-річчю радянської влади в Криму, брав участь вже 21 

кримськотатарський художник (порівняємо: російських – 43, українців – 8, 
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євреїв – 11, одиничні представники інших національностей. <…>« [155, 22]. 

О. Полканов зазначає: «Перша премія була присуждена Устаєву, друга – 

Абселямову, третя  –  Халімову, Яр-Мухамедову, четверта – Азмієву» [337, 

124]. 

У період першої половини ХХ ст. кримськотатарські художники 

намагаються опанувати станкові форми мистецтва, вони ще тільки пізнають 

увесь багатий арсенал методів і засобів європейської образотворчості. 

Намагаються якнайточніше підійти до зображення предметного середовища, 

передати життя у всьому його різноманітті. 

Якщо в живописі А. Абієва, який добре обізнаний на взірцях 

європейського мистецтва, вбачаються ремінісценції модного на початку 

ХХ ст. стилю модерн, то вже друга хвиля кримськотатарських митців 

довоєнного часу, які у своїй більшості отримали художню освіту в Криму в 

студії  М. Самокиша, майже не виходить у своїх творчих пошуках за межі 

реалізму. Це може бути пов’язано з тяжінням до всього нового й 

забороненого сакральною традицією. Реалістичність зображення взагалі не 

притаманна традиційній культурі ісламу. Кримськотатарські митці досить 

швидко засвоїли реалістичні принципи, а їхні пейзажі, створені до 

депортації, не суперечили регламентованому радянською владою 

реалістичному методу живопису. 

З початком ХХ ст. професійне образотворче мистецтво все більше 

стверджується як необхідний елемент культури кримськотатарського народу. 

На цьому етапі розвитку для митців немає нічого важливішого за достовірне 

відтворення природи рідної землі, збереження національного характеру своєї 

творчості. Самоствердження в професійних видах образотворчості співпало з 

відродженням традицій національної культури. Е. Черкезова вважає: «Вповні 

ймовірно, що в цей період, могла сформуватись своя національна школа 

живопису, графіки» [337, 152]. Але за відомих причин її формування 

продовжилося вже за межами Криму та в Криму після 1988 року. 
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Характерною особливістю розвитку кримськотатарського професійного 

образотворчого мистецтва стало і те, що європейська традиція прийшла до 

кримських татар ззовні, її привезли з собою У. Боданинський та А. Абієв, 

коли повернулися із закордону, тоді як «російська художня культура в 

довоєнному Криму майже ніяк не стикалась із кримськотатарською 

художньою творчістю, існуючи начебто в іншому вимірі, в паралельному 

світі» [337]. 

У пейзажах кримських татар довоєнного часу людина зустрічається 

нечасто. Це пов’язано з тим, що для традиційного мистецтва ісламу 

зображення живих істот заборонялися. Тому найбільш прийнятним для 

кримських татар виявляється жанр пейзажу. Відчутно, що саме йому вони і 

надають перевагу. 

Виходячи з історії культури кримськотатарського народу, мистецтво 

якого протягом багатьох століть підпорядкувалось канону, виробленому 

сакральними догмами ісламу, в основі якого знаходиться орнамент, 

станковий живопис кримських татар міг би розвинутися в іншому, не стільки 

реалістичному, скільки декоративному руслі. Особливо яскраво це могло б 

виявитися на початку ХХ ст., за доби модерну. Але, незважаючи на те, що 

російські впливи реалістичного мистецтва в деякій мірі «зіпсували» 

орієнтальну природу творчості кримських татар, вона не втратили своєї 

національної ідентичності. Їхній пейзажний живопис першої половини 

ХХ ст., хоча не за манерою виконання, а за змістом й образністю, несе 

глядачу дух Сходу. 

З численних народностей, які населяють Крим, кримські татари єдині, 

що не асимілювалися, зберегли свою національну самобутність, що відчутно 

в їхньому пейзажному живописі. Кримськотатарські художники довоєнного 

часу заклали основу для подальшого розвитку професійного живопису свого 

народу. Самовіддана любов до Криму, краси його неповторної природи, 

прагнення до оновлення своєї культури дозволили за короткий час зростити 
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плеяду професійних митців, пейзажі яких стали першими ластівками на 

шляху розвитку професійного мистецтва живопису кримських татар. 

Тема шляху, яка займає особливе місце в пейзажах сучасних 

кримськотатарських митців, які повернулися до Криму після депортації, ще 

не так чітко виокремлюється у творчості митців довоєнного часу. Але в 

більшості пейзажів теж вбачається рисунок дороги, ніби митець тяжкими 

стежками йде до Мекки і це говорить генетична пам'ять кримськотатарського 

народу. 

В окремих полотнах кримських татар періоду до депортації помітне 

взаємопроникнення жанрів пейзажу, інтер’єру, натюрморту, що 

спостерігатиметься в живописі слов’янських митців у Криму з 1950-х років. 

Майже всі кримськотатарські художники, окрім образотворчості, 

займалися ще якимось видом мистецтва. Це була традиційна народна музика, 

акторська майстерність, письменність, що ще більше розвивало їх мистецьке 

мислення. 

 

Висновки до розділу 

 

У процесі стильової еволюції першої половини ХХ ст. пейзажний 

живопис Криму, проходячи шлях від модерну до імпресіонізму, а не навпаки, 

що і стало його специфічною особливістю, розкрив себе в різних мистецьких 

техніках, серед яких особливого значення набула акварель, інтерес до якої у 

світі посилився за доби модерну. Як показало дослідження, і митці, що 

переважно займались аквареллю (М. Волошин, В. Фельдман, М. Казас, Н. і 

А. Жаба, В. Яновський, А. Мартинов), і ті, що віддавали перевагу олійній 

техніці (Л. Лагоріо, О. Ганзен, К. Богаєвський, Е. Штейнберг), не 

перетинаючись у своїх мистецьких пошуках, виробляють єдину концепцію 

зображення Криму як казкового світу. Характерними стильовими 

особливостями акварельного живопису кримських майстрів стають 

посилення ролі лінії, що формує об’єм, панорамність зображення як 
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характерна риса композиції, мережаність у малюнку, часом звернення до 

змішаної техніки (додавання туші, білил, рідше темпери й гуаші).  

М. Волошин, автор надзвичайно оригінальних акварелей, який поєднав 

зображення з віршованою формою, серед засобів своєї пластичної мови 

особливе значення надає контуру і вперше застосовує відмивку, яка раніше 

використовувалась в архітектурній графіці. 

У процесі дослідження з’ясувалось, що академік батального живопису 

Микола Самокиш, оселившись наприкінці 1917 року в Криму, починає 

займатись пейзажним жанром, який обходив у попередній період, а з його 

появою на півострові кримський пейзаж змінює курс від модерну до роботи 

на пленері та імпресіоністичних ремінісценцій, що, перш за все, виявляється 

у творчості самого майстра та передається учням. У пейзажному жанрі 

Самокиш віддає перевагу олійній техніці перед акварельною, а серед його 

нових стильових знахідок притягує увагу застосування лінії в олійних творах 

та її поєднання з імпресіоністичними засобами, що стає характерним, 

надаючи неповторної самобутності творчості майстра. Сформувавшись на 

ниві української художньої культури, зберігаючи з нею зв’язок, М. Самокиш 

привніс у мистецтво півострова і своє відчуття кольору, виховане його 

рідним природним середовищем, чим і пояснюється насиченість теплими 

відтінками його холодної гами кольорів на противагу митцям, вихованим 

кримським довкіллям. 

Окремим шляхом із початком ХХ ст. відбувається становлення 

пейзажного жанру кримських татар, які починають опановувати 

образотворче мистецтво, намагаючись вийти за межі віками сформованої 

традиції, спрямованої на декоративно-ужиткову галузь. У першій половині 

ХХ ст. з усіх форм станкової творчості найближчою для них виявляється 

пейзаж. Особливу зацікавленість тоді для них викликав реалістичний метод 

відображення навколишнього світу, взагалі не властивий світосприйняттю 

тюркської групи народів до ХХ ст. Незначні звернення до стилістики 

модерну, які мали місце у творчості А. Абієва не знайшли подальшого 
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розвитку в образотворчому мистецтві кримських татар до депортації. Втім, 

найталановитіших художників – представників корінного народу Криму було 

знищено в період сталінських репресій, як і їхню спадщину, про яку нині 

дізнаємось із літературних джерел. Незначна кількість творів того періоду 

становлення пейзажного жанру в мистецтві кримських татар, що збереглася, 

свідчить про прагнення до опанування новими для них методами відтворення 

довкілля, нових форм творчості. 

 



РОЗДІЛ 4 

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ КРИМСЬКИХ 

ПЕЙЗАЖИСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

 

4.1. Розвиток пленерної традиції в пейзажному жанрі регіону 

 

Друга половина ХХ ст. в мистецтві Криму розпочиналася з майже 

повної втрати його представників попередньої доби, які пішли з життя під 

час війни (К. Богаєвський, М. Самокиш, Н. і А. Жаба) чи невдовзі після її 

закінчення (О. Гауш), або ж були депортовані в 1944 році (кримські татари). 

Ще в 1930-і роки не стало М. Волошина, М. Крошечкіна-Крошицького, 

Д. Шибньова. Спустошеним виявилось і засноване Миколою Самокишем у 

Сімферополі художнє училище, в якому критично не вистачало високо 

професійних митців-педагогів. З 1949 року педагогічний склад почав 

поповнюватись: до нього ввійшли молодий випускник училища 

ім. М.С. Самокиша – К. Прохоров, а також приїжджі художники: 

В. Володимиров, який перед війною в 1941 році закінчив Ленінградський 

інститут живопису, скульптури та архітектури, і Т. Кузнєцова, яка здобула 

професійну освіту, закінчивши Московський художній інститут 

ім. В.І. Сурикова в 1949 році. 

Суттєві зміни в художньому середовищі Криму в цілому відбулись у 

1951 році, коли сюди за розподілом, як тоді було прийнято в радянській 

системі освіти, прибув перший післявоєнний випуск художників зі столичних 

мистецьких вишів – Ф. Захаров, В. Бернадський, М. Бортников, О. Лубенко 

(всі, крім В. Бернадського, який здобув професійну освіту в Ленінградському 

інституті живопису, скульптури та архітектури ім. І.Ю. Рєпіна, випускники 

Московського художнього інституту ім. В.І. Сурикова). Цього ж року 

приїхав у Крим і  В. Апанович після Київського та Ленінградського художніх 

інститутів, а пізніше в 1954 й інші підготовлені в КХІ фахівці – І. Петров та 

Ю. Коновалов, які повинні були зміцнити викладацький склад Кримського 
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художнього училища. Навколо цих майстрів у регіоні починає формуватися 

талановита плеяда художників-пейзажистів. 

У системі навчання в училищі того часу, після Самокиша, 

простежується продовження започаткованої ним мистецької традиції з її 

орієнтацією на імпресіоністичні досягнення у відтворенні довкілля, на що 

наштовхували особливості самої природи сонячного краю біля моря, у той 

час як сам напрямок імпресіонізму опинився серед заборонених у системі 

тогочасної художньої освіти, як ворожий радянській ідеології. Втім, починає 

далі оновлюватися характер письма: замість гладкої поверхні, притаманній 

місцевій школі першої половини ХХ ст., з’являється фактурний мазок, 

колорит набуває «гарячих» відтінків атмосфери спекотного півдня, що 

починає ставати характерним для випускників Сімферопольського училища. 

У 1951 році училище закінчують і залишаються працювати в Криму 

С. Бакаєв і О. Дудіна (Ялта), П. Мірошниченко (Севастополь), М. Гаврилюк 

(Сімферополь), у 1952 – В. Соколов (Сімферополь). А на сході півострова з 

його кіммерійським маренням починає свій творчий шлях П. Столяренко 

(Керч), який потім переїжджає до Ялти. 

Головним жанром в образотворчому мистецтві Криму залишається 

пейзаж. Йому віддають перевагу і викладачі Кримського художнього 

училища ім. М.С. Самокиша, і його випускники, що оселяються в різних 

містах півострова, і ті майстри, що продовжують приїжджати, поповнюючи, 

додаючи міцності художньому середовищу. Протягом 1954–1957 років тут 

оселилися В. Толочко (Ялта), З. Філіппов, М. Чухланцев, Л. Мельников 

(Севастополь), М. Чуприн (Сімферополь). З часів війни залишився 

М. Афанасьєв із Запорізької області, який служив на Чорноморському флоті. 

За своєю професійною виучкою це було найміцніше покоління з усіх 

наступних. До цієї плеяди справедливим буде віднести і В. Цвєткову (Ялта), 

яка закінчувала Астраханське художнє училище, розпочинала свій творчий 

шлях у Криму ще в 1936 році, плідно працювала в пленерному живописі й у 

ХХІ ст., отримавши широке визнання свого таланту. 
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Таким чином, на початку 1950-х років у регіоні сформувалася 

талановита плеяда митців-пейзажистів. Їхній творчий метод у більшості 

випадків не виходив за межі етюду, в якому можна було найповніше 

відтворити безпосереднє враження від побаченого, сповнюючи пережитими 

емоціями пейзажний образ, осяяний безпосереднім сприйняттям мотиву 

кримської природи з її морем, яскравим сонцем, що наповнює барвами 

довкілля. Безумовно, живопис краю не міг не помічати цього й обійтись без 

надбань споріднененого з таким світосприйняттям імпресіонізмом. 

Незважаючи на всі ідеологічні перепони радянської системи та породженого 

нею методу соціалістичного реалізму, у віддаленому від урбаністичних 

центрів краї, де зберігався не знищеним природний ландшафт з його 

неповторною красою, наче сама природа спонукала до збереження не 

модного за тих політичних умов пейзажного жанру. 

Відомий кримський мистецтвознавець Р. Подуфалий уважав, що 

мистецтво кримського ґрунту несе, без сумніву, деякі риси провінційної 

локальності, обмеженості, неузгодженості з часом головного потоку 

мистецтва (мейнстрима) [108, 42]. Але, саме завдяки своїй віддаленості від 

столичних центрів, Крим за радянських часів був тим художнім оазисом, в 

якому ще залишалося місце для вільних пошуків. 

Ці митці належали до старшого покоління та були одухотворені творчим 

запалом людей післявоєнного часу. Безмірно закохані в життя, вони 

відчували поезію в найбуденнішому природному мотиві. Свої нехитрі образи 

часто знаходили не лише в Криму, а й під час творчих поїздок у Седнів 

Чернігівської області, інші регіони України, Середню полосу Росії тощо. Їх 

імена стоять біля витоків традиції сучасного кримського пейзажу. 

Нові викладачі значно підкріпили систему викладання в училищі, 

зміцнивши її професійною виучкою нового часу з її широтою пензля і 

фактурністю поверхні полотна. Це було свого роду вливання в кримську 

образотворчість «нової крові», в якій, особливо після смерті М. Самокиша, 

вона мала чималу потребу. Вони і спрямували подальший розвиток 
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кримського живопису в напрямку пленеру, збагаченого знахідками 

імпресіонізму, що залишається пріоритетним і до сьогодні. Таким чином, 

Ф. Захаров, В. Бернадський, В. Апанович, М. Бортников, О. Лубенко стали 

засновниками сучасної кримської пейзажної школи. Біля її джерел також 

стояли В. Цвєткова й П. Столяренко. 

Тому історію кримського пейзажу другої половини ХХ ст. слід 

розпочинати з вихідця зі Смоленщини Федора Захарова та уродженця 

Чернігівщини Валентина Бернадського, які прибули до Криму після 

закінчення столичних художніх вузів (відповідно в Москві та Ленінграді). 

Особливо характерними для їх творчості кримського періоду є «Перша 

зелень» (1972, рис. 4.1.112) Ф. Захарова та «Біля причалу» (1975, рис. 4.1.117) 

В. Бернадського. Принципова різниця цих майстрів у тому, що Захаров 

глибше відчував тон, а Бернадський яскравіше працював кольором. 

Федір Захаров в історію пейзажного живопису кримського регіону 

ввійшов як співець Південнобережжя, а його твори нині знаходяться в 

Третьяковській галереї в Москві, Російському музеї в Санкт-Петербурзі, 

Сімферопольському художньому музеї, Алупкінському палаці-музеї тощо. 

Він став культовою фігурою для кримського мистецтва другої половини ХХ 

– початку ХХІ ст. Народженню та підтриманню цього культу багато в чому 

сприяли самі студенти Кримського художнього училища, які на початковому 

етапі творчості цілком знаходилися під владою вражень від живопису свого 

кумира і, як правило, вдавалися до наслідування його манери. Р. Подуфалий, 

розглядаючи місце Ф. Захарова в мистецтві Криму, вважав його еталоном 

«живописного таланту, що як маяк, який світить крізь туман і не дає 

розбитися через камені» [317, 27]. До сьогодні це визначало характер 

системи навчання в художньому училищі в Сімферополі, її пріоритети, а від 

того й напрямок розвитку кримського живопису, його плюси і мінуси, про 

що красномовно свідчить вислів одного з кримських художників: «Ми всі 

вийшли із Захарова» [240, 173]. А теперішній період у живописі Криму 

можна розглядати як «післязахарівський» [317, 27]. 
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Імпресіоністичні риси стали важливою складовою авторської манери 

Федора Захаровича, який у свою чергу культивував живопис К. Коровіна, 

користуючись при цьому іншою формою мазка: захарівський мазок теж дуже 

динамічний, але він кутастий, різкий, навіть гострий на відміну від 

коровінської манери. Працюючи щільними смугами кольору у світлах та 

тінях, Захаров зменшував або збільшував їхні розміри залежно від характеру 

форми. Найбільш експресивні його твори нагадують купу тонально 

упорядкованої кольорової тирси, як, наприклад, «Сонячний зимовий день» 

(рис. 4.1.113). Іноді це справляє враження «колючості» живопису, що в 

написаних влітку пейзажах позитивно працює на відтворення відчуття спеки, 

як у картинах «Полудень у Затишному» (1958, Пр. вл.), «Теплий день у 

Гурзуфі» (1966, рис. 4.1.114) тощо, а взимку – на відтворення враження 

тріскучих морозів. 

Манера Федора Захарова майже не змінювалася протягом життя. 

Працюючи, головним чином, як пейзажист, митець кожний свій крок 

підпорядковував поглибленню навичок і вмінь одного разу обраного 

напрямку. Манера народжувалася сама собою, як органічна відповідь на 

завдання, поставлене природою Криму перед майстром, самим її єством. Не 

Захаров обрав Крим – Крим обрав Захарова для втілення ідеї свого сучасного 

прочитання, як колись він обрав Айвазовського, Богаєвського, Волошина, 

Басова. Кожний із них відповідав змісту ідеї свого часу. 

У пейзажній творчості Ф. Захарова простежуються дві паралельно 

існуючі та взаємодоповнюючі теми: влітку він пише кримську природу, 

взимку вивчає її в Седневі. У своїх кримських пейзажах, дотримуючись 

етюдного підходу, митець, перш за все, прагнув розкрити стан мотиву. Він 

працював не над втіленням лику землі, її образу, як художники Кіммерії, а 

над виявленням багатства станів природи, правдивості тонально-кольорової 

характеристики. Створені прямо на природі у владі почуттів від побаченого 

мотиву, захарівські композиції, позбавлені компонувальних «хитрощів», 

притягують увагу своєю безпосередністю, щирістю, свіжістю. У них більше 
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споглядання, ніж дії, вони не такі динамічні як у К. Коровіна, оскільки 

більше орієнтовані на натурний етюд, аніж на закінчений твір. Украй рідко в 

них зустрічається жива істота, але й та здебільшого як стафаж. І якщо вона 

там є, то це обов’язково – акцент, композиційна домінанта. У седнівському 

циклі такою домінантою часто виступає ритміка дерев або будинків. У 

Криму до них приєднуються суда, човни. 

Звертаючись до імпресіоністичних надбань і обираючи «головним 

героєм» своєї палітри світло, Ф. Захаров, як і деякі його сучасники в 

російському й українському мистецтві, використовує його інакше, ніж 

французькі імпресіоністи: світло в нього, матеріалізуючись, чого не було в 

основоположників імпресіонізму, дематеріалізує все навколишнє предметне 

середовище. Матеріальної субстанції набуває повітря, забарвлення якого 

залежить від кольорів неба й атмосферного стану природи. Мотив 

наповнюється глибоким внутрішнім змістом, притаманним творам 

Ф. Захарова, особливо періоду його зрілості. Повністю відкидається 

літературний підхід попереднього ХІХ ст. Захаров, як і взагалі кримський 

пейзаж ХХ ст., виходить на новий рівень образно-філософського втілення, 

наблизивши свої твори до знакової системи осягнення дійсності. Втім, 

узагальнений образ Криму в мистецтві Захарова з’являвся наче ненавмисно, 

неосмислено, немов підсвідомо, самим собою. 

Із середини 1960-х, працюючи на седнівських пленерах Чернігівщини, – 

у більш близькому за місцем народження митця середовищі, відпочиваючи 

від спекотної екзотики Півдня, Ф. Захаров вносить суттєві зміни у свою  

пейзажну палітру, яка наповнюється новими для нього витонченими 

перлинними градаціями, сизими й лілово-сріблястими напівтонами. Але своєї 

манери, підхід до натури митець не змінює. Срібляста кольорова гама його 

полотен, незважаючи на всю свою стриманість, уже значно багатша тієї, з 

якої він починав свої перші кримські мариністичні пейзажі зі скромними 

мотивами портів та скелистого узбережжя. З другої половини 1970-х 

художник розігрує в живописі витончені тепло-холодні партії з багатим 



123 
 

нюансним діапазоном напівтонів. При цьому його мазок залишається таким 

же вільним, розмашисто-широким. Седнівські весни в його творах 70–80-х 

років вальорні, часто підпорядковані нюансу, як у тонально-кольоровому 

вирішені, так і в характеристиці форми дерев, землі і неба. Цим пейзажам у 

більшій мірі серед інших творів майстра властиве відчуття повітря при всій 

щільності мазка. Седнів допоміг Ф. Захарову, де він працював поряд із 

М. Глущенком, добре знайомим із найновішими досягненнями  паризької 

живописної школи,  більше удосконалитись у відтворенні світло-повітряного 

середовища, збагативши своє розуміння кольору, що відобразилось у свою 

чергу і на його кримських полотнах. 

Майстернею для художника продовжувала залишатись природа, а 

полотно – лабораторією, де він виступав допитливим дослідником натури 

засобами пленеру. Вірніше, не стільки натури, скільки підходу до неї. Це 

відкрита лабораторія етюду, щоденна вправа з новим завданням. У своєму 

дослідницькому ставленні до натури в Захарова схожий підхід з іншим 

кримським сучасником – майстром акварелі Я. Басовим. Для обох важлива 

внутрішня динаміка мотиву. Обидва розуміють фарбу як енергію, що вдихає 

життя в образ, від чого поверхні їх темпераментних полотен пульсують у 

кожній своїй точці. Але в захарівському письмі менше експресії і більше 

життєвої правди в сенсі збереження зв’язку з предметним світом, його 

матеріальності. У своїх дослідженнях художники ставили різні для себе 

завдання: Захаров – на світло-тональні відношення колірної характеристики, 

Басов – на виявлення внутрішньої суті, душі кримської землі. Для  мистецтва 

краю другої половини ХХ ст. ці майстри обидва знакові. Обидва швидко 

працюють, без подальших прописок, без лесувань, одразу в силу, в один 

сеанс. 

Пластика Захарова скульптурна. Точно узгодивши тони і кольори, він 

виліплює олією на полотні образ, наповнюючи його своїми враженнями від 

побаченого. Л. Попова та В. Цельтнер влучно помітили, що «художник 
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одночасно приводить у рух увесь фарбовий шар, точно крутить живописне 

тісто, з якого формується й умовний світ, і реальна плоть картини» [265, 102]. 

Живопис Захарова сприймається подібним до скульптурного твору. 

Густа, матова поверхня його фарбового шару нагадує пластилінове ліплення. 

Фарба для митця стала будівельним матеріалом. Для нього дуже важливим 

було відчуття її матеріальності, її  в’язкої структури. Він уважав, що в руці 

повинно зберігатись «відчуття фарби» наче напомацки. Притім, у 

закінченому варіанті малюнок рельєфу поверхні полотна його не дуже 

турбував. Художника захоплював сам процес у створенні не поверхні, а 

виявленні самої суті натури як такої. Його реальність міцно пов’язана з 

натурою, але значно умовніша за неї. У ній найбільш наближеними до натури 

залишалися відношення світло-тональності і кольору. Незважаючи на те, що 

художник рідко використовує відкриті кольори, його поліфонії часто 

виглядають декоративними. 

Оскільки опрацювання форми як такої – не першочергове завдання для 

Захарова, куди важливіше для нього якнайточніше визначити тонально-

кольорову характеристику предмета, знайти його місце в системі світлотно-

тонового вирішення полотна, щоб без фальші зіграти всю тонально-

кольорову мелодію мотиву. Не завжди свій мазок Захаров кладе по формі 

предмета, навмисно її руйнує. Дематеріалізуючи предмет у просторі, 

підкреслює, що він для нього другорядне. Часто мазок існує окремо від 

предмета, вплавляється в інший, що поряд із ним. Це добре простежується в 

трактуванні даху в картині «Полудень у Затишному» (1958, Пр. вл.), гарячо-

помаранчеві мазки якого в деяких місцях покладені поверх листя дерев, в 

інших – находять на них. У пейзажі «Теплий день у Гурзуфі» (1966, рис. 

4.1.114) за рахунок такого вирішення теракотовий балкон на дальньому плані 

немов поглинає в себе зелене листя. У «Човнах на березі» (1981, Пр. вл.) 

пастозний рясний мазок піщаного берега заднього плану щільно напливає на 

значно легше прописаний човник другого плану. 
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Таким чином, матерія предметного світу Захарова рухлива. Його 

предмети не лише рефлексують між собою, а й намагаються вбудовуватись у 

структуру іншого, іноді навіть достатньо віддаленого від себе, змінити план 

свого розташування. Такій підхід порушує повітряно-просторові зв’язки в 

картині, її конструкцію, сплощує простір, але надає емоційно-експресивного 

забарвлення. Іноді здається, що мазки самі обирають для себе напрямок, але 

насправді це не так: вони далеко не хаотичні, а упорядковані рукою майстра. 

Найголовніше для митця не напрямок, не конструкція мазка або його форма, 

а влучність у тоні і кольорі по відношенню до сусідньої кладки заради 

загальної цілісності світлотних відношень. Захаров часто вбирає на пензель 

декілька фарб, а їхнє змішування відбувається в процесі кладки. Звідси її 

поліфонічність. 

А щоб форма не втратила своїх меж, художник використовує жваву 

графічну лінію, яка може зненацька з’явитися, грайливо зникнути та влучно 

набрати сили в іншому місці. У такий засіб митець відтворює стовбур дерева 

на першому плані в картині «Перша зелень» (1972, рис. 4.1.112). В етюді 

«Корабель у доці» (рис. 4.1.115) уривчастою різної товщини лінією майстер 

підкреслює ніс і корпус усього судна. Часто він використовує лінеарної 

форми мазки у відтворенні тіней, а рефлекси прописує рідшим, менш 

геометризованим мазком, що простежується в трактувані форми сейнера в 

картині «Човни на березі» (1981, Пр. вл.), будівлях на полотні «№5-187» 

(Пр. вл.). 

Свої композиції Ф. Захаров чітко ділить на плани, як правило, їх три. 

Найбільш опрацьований із них – другий, а найменш – перший план, роль 

якого – увести глядача в простір полотна, не затримуючи на собі уваги. Від 

цього його картини найчастіше розгортаються від глядача. Але у зв’язку з 

тим, що дальньому плану художник приділяє переважно більше уваги, ніж 

першому, нерідко прописуючи його пастозно, простір картини сплощується, 

а полотно набуває декоративності, яка, окрім того, створюється й за рахунок 

контрастного (темних гір, лісу, або сонячного узбережжя) заднього плану по 
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відношенню до кольорів неба. Зазначені риси простежуються в картині 

«Корабель у доці» (рис. 4.1.115), але в ній зображення розгортається на 

глядача за рахунок жовто-гарячої поверхні берега на першому плані. У 

середній частині етюду – корабель, на відміну від традиційних академічних 

принципів, деталізовано більше, ніж перший план. А в трактуванні води 

художник використовує мастихінові кладки, локально прописуючи водну 

смугу фарбою берлінської блакиті. Живописна поверхня полотна наче дихає 

всім єством. Вона настільки рухлива, що здається, ніби фарбова маса само по 

собі на очах глядача оформлюється в живописний образ. У такій манері 

написано більшість творів В. Бернадського. 

У пейзажі «Полудень у Затишному» (1958, Пр. вл.) вбачається зв’язок із 

традиційними мотивами самокишівських двориків. Окреме місце у творчості 

Ф. Захарова займає цикл ноктюрнів, що є ліричним прочитанням південної 

кримської ночі. Майстер став першим після І. Айвазовського і М. Волошина, 

хто часто звертався до цієї теми. Р. Подуфалий натякав, що в останні роки 

життя у творчості Захарова, здебільшого в седнівському циклі, відчувається 

скритий від усіх рух у раніше не звичному для художника напрямку. Певно, 

філософсько-символістському. 

Ф. Захаров глибоко відчував світловий стан природи до його найменших 

атмосферних змін. Як послідовник імпресіоністичних принципів, він 

розробляє один і той же мотив за різних погодних умов, відтворюючи не 

реальність, а уявні враження від неї. Та щоб перетворити ці враження на 

реальний образ, глядачеві потрібно дивитися на полотно через прищул, як і 

дивився художник на натуру. Тоді він стає співтворцем митця в новій 

реальності, об’єктивність якої визначається тонким відчуттям тону в майстра. 

У Федора Захаровича воно було найглибшим з усіх кримських сучасників. 

Мистецтво Захарова вільне від оповідності, описовості, звернене до 

почуття, від того інтровертне. Це живопис у своїй найвищій сублімації, 

очищений від усього зайвого. У випрацюванні в Захарова свого погляду на 

завдання пейзажного живопису його часу свою роль відіграла робота в різних 
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регіонах, з різними природними умовами, різним кліматом – у Криму і на 

Чернігівщині, де на пленерах збирався цвіт митців цього жанру. Завдяки 

йому екзотичний за живописністю своєї природи Південний берег дочекався 

свого співця. Сталося це через сто років після заснування пейзажної школи в 

східній частині півострова, хоч вона і не відзначалась такою яскравою 

колірністю своєї природи. З Захарова в Криму бере початок бурхливий 

пленерний рух та вільна, широка манера живопису місцевих майстрів. 

Найближчим за принципами творчості до Ф. Захарова на півострові був 

Валентин Бернадський – ще один з найвизначніших кримських живописців 

другої половини ХХ ст. Майстер психологічного портрета та сюжетної 

композиції, він залишив яскраву серію пейзажів Південнобережжя, 

Севастополя, Казантипу тощо. Спираючись на фахові навички, набуті з 

досвіду своїх учителів, їх попередників, які зверталися до надбань 

імпресіоністів, Бернадський продовжував утілювати й розвивати їх за нових 

історичних умов. 

Кримські види Валентин Данилович відтворює переважно як етюди з 

натури, що мають самостійне значення. У них немає тієї глибини тонального 

опрацювання, як у Захарова. Палітра Бернадського світліша, відкритіша, 

менш складна. На відміну від Захарова, який віддавав пріоритет тональному 

опрацюванню, Бернадський більше уваги приділяє художній виразності 

кольру, його інтенсивності, обумовленої контрастними співставленнями. Від 

того він декоративніший та більш умовний. У його пейзажах частіше 

зустрічається людина, а іноді і група людей, чого не було у  Ф. Захарова. Але 

в переважній більшості пейзажі Бернадського також безлюдні. 

Колір не був основним засобом виразності в імпресіоністів: він 

розчинявся у світло-повітряному середовищі. Бернадський своє захоплення 

красою миттєвості поєднує з потягом до гармонії яскравих кольорових плям, 

намагається розгадати їх секрет, пізнати тонкощі їхньої співзвучності. 

Енергія і дух природи для нього існують в кольорі. Щедре на тепло, а влітку 

спекотне кримське сонце в його картинах заливає не тільки світлом, а й 
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казковим різнобарв’ям будь-які куточки кримських місцевостей. Звичайна 

кримська вуличка в пейзажі «Старі сходи» (1992, рис. 4.1.116) 

перетворюється в краєвид надзвичайної краси. Інтенсивний глибокий колір 

синього неба набуває особливої сили і повноти звучання, вступаючи в діалог 

з помаранчевими тінями та вишневими, блідо-блакитними, оливковими 

фарбами на світлих стінах будинків та кам’яних сходах. Темпераментна 

манера письма, імпресіоністична недбалість додають свіжості, непідробного 

артистизму його творам. 

У портретах Бернадського значно більше від академічного підходу у 

відтворенні тональних діапазонів. Натомість, пейзаж у нього більш розкутий 

у фарбах, бо природа для художника завжди звучала усіма колірними 

відтінками. Витончені гами та довгий, ритмічний мазок утворюють особливі 

музикальні гармонії з їхньою умиротворюючою заспокійливою дією, що 

простежується в картинах «Севастопольський мотив» (1966, Пр. вл.), 

«Березень» (1968, рис. 4.1.119), «Кримська осінь» (1970, Пр. вл.), 

«Севастопольська набережна» (1970, Пр. вл.),  «Осіння тиша» (1971, Пр. вл.),  

«Мрії» (1989, Пр. вл.) тощо. 

Вища мистецька освіта, здобута в Ленінграді, мала для художника 

важливе значення у сенсі  ґрунтовної професійної підготовки, тоді як любов 

до рідної України з її пісенною пишнобарвністю визначили багатозвучність 

його колірної системи. Художника нестримно ваблять білені хатинки, що 

потопають у гілках квітучих дерев. Ці твори пронизані лірико-поетичним 

світосприйняттям сповненого тихих радощів життя. Таким чином, 

Бернадський привносить до мистецтва кримського регіону риси української 

поетики, що простежується у таких творах, як «У долині» (1959, Пр. зб.), 

«Мій сад» (1970, Пр. вл.), «Будиночок біля моря» (1972, Пр. вл.), «Хатинка в 

горах» (1976, Пр. вл.), «Кримська осінь» (1977, Пр. вл.), «Золота осінь» (1979, 

Пр. вл.), «Митридатська вулиця» (1985, Пр. вл.), «Кримське село» (1985, рис. 

4.1.118), «Старе селище» (1987, Пр. вл.), «Старі сходи» (1992, рис. 4.1.116), 

інші. Мистецтво Бернадського, як і Захарова, своєю безпосередністю у 
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відображенні краси краю, її захопленістю сприймається легко, як відкрита 

книга для глядача будь-якої підготовки. 

До складу старшого покоління митців, які утворили ядро кримського 

художнього осередку, слід віднести і П. Столяренка – учня феодосійського 

художника і директора місцевої картинної галереї М. Барсамова. Прояви 

імпресіоністичних відлунь вельми помітні в його роботах «Майстерня 

К. Коровіна. Гурзуф» (1955, рис. 4.1.122), «Побережжя» (1968, Пр. вл.), 

«Старий Гурзуф» (1971, Пр. вл.) тощо. Найліричніші твори митця, що 

зберігають етюдний характер, датовані кінцем 1970-х – серединою 1980-х 

років. У цей час він звертається до теми квітучої природи («Після дощу» 

(1977, СХМ), «Веранда біля моря. Лохи» (1985, СХМ), передаючи тонкі 

нюанси її мінливих станів. Усе стало навколо рожевим, сприйнявши колір 

цвітіння дерев на полотні «Квітучі персики» (1982, рис. 4.1.121). У 

композиції «Бузок» (1983, рис. 4.1.120) домінує зелений у розмаїтті тонів і 

відтінків, що контрастує з фіолетовими гілочками цвіту. Притім, якщо 

харківський прихильник імпресіоністичного методу Михайло Беркос, 

звертаючись до подібної теми, писав мозаїчними мазками, то Столяренко 

більше ніж через півстоліття розчиняє колір, що в повітряному оточенні 

набуває безлічі відтінків, і таким чином відтворює радісну мить буття. 

З початком 2000-х років у своїх пейзажах етюдного характеру митець 

начебто повертається до пастозної широкої манери письма, притаманній 

йому в 1960-і роки. Втім мазки стають більш імпульсивними, динамічними. 

На полотні «Гурзуф» (2007, рис. 4.1.123) він віддає перевагу жовтим, 

блакитним, фіолетовим кольорам. На передньому плані розігрується яскраве 

дійство, створене різноманіттям жовтогарячих  відтінків із вкрапленням 

зеленого. Погляд глядача рухається в напрямі розташованих ліворуч 

кипарисів, що притягують своєю живописністю, і зупиняється на рожево-

фіолетовому силуеті гори, окресленої знизу синьо-холодною смугою 

морських хвиль. Митець зберігає свіжість першого враження, передає ледь 
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помітні відтінки емоцій, підносячись над повсякденністю, створюючи образ, 

сповнений високої поезії. 

На еволюції творчості нині широко відомого у світі Народного 

художника  П. Столяренка можна простежити, як він прийшов до ліричного 

пейзажу етюдного характеру, постійно експериментуючи з пластичною 

мовою своїх жиовисних творів. Його мистецтво пройшло шлях від впливів 

Айвазовського і Барсамова на ранньому етапі, через естетику 

сентиментальних «натюрморт-пейзажів» до пейзажів типу «символ-знак», 

проявів стилістики модерну й у ХХІ ст. повернулося до безпосереднього 

ліричного споглядання, притаманного майстру в 1960–1980-х роках. Постать 

П. Столяренка займає пограничне місце між художниками – майстрами 

пейзажів етюдного характеру і пейзажів-картин, про яких ітиметься в 

наступному підрозділі. 

Близькими до корифеїв пленеризму своїм захопленням пейзажним 

жанром та прагненням розвивати в ньому досягнення імпресіонізму, 

особливостями світосприйняття та творчих переконань виявилися  С. Бакаєв 

(рис. 4.1.127; рис. 4.1.128), О. Стремський (рис. 4.1.124) (Ялта), В. Озерников 

(Севастополь), Н. Драгомирова, М. Лядовський (Сімферополь), І. Олішевич 

(Керч). У своїх творчих пошуках ці представники старшого покоління 

кримських пейзажистів спиралися на творчий доробок на шляху засвоєння 

імпресіоністичних надбань видатних представників московської живописної 

школи дореволюційного періоду – К. Коровіна, В. Серова, С. Жуковського, 

Л. Туржанського. Близькою виявилася і творча спадщина одесита Кіріака 

Костанді. Так, Сергій Бакаєв, заповнюючи композицію квітучими деревами в 

пейзажі «Квітуче селище» (1982, Пр. вл.), кохається в різнобарв’ї рожевих, 

фіолетових, синіх та зелених мазків. 

Пейзаж став провідним жанром ще для ряду вихованців російських 

художніх навчальних закладів, які оселилися в Криму і, зачаровані його 

природою, пов’язали з цим краєм свою творчість. Різноманітні стани 

місцевої природи відтворені в роботах А. Стрелова «Осінь» (1974, Пр. вл.), 
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«Осінь на Дарсані» (1983, Пр. вл.), «Море біля Ялти» (1981, Пр. вл.), 

С. Ярового «Зима в Ялті» (1956, Пр. вл.), «Керч. Судоремонтна база» (1970, 

Пр. вл.), «Літній пейзаж» (рис. 4.1.126). Їх характеризує вміння вибрати 

окремі елементи пейзажу, не занурюючись у деталі, розкрити свою 

зачарованість спокоєм, прагнучи втримати світло, що наповнює кольором 

довкілля і швидко минає. 

Широкий арсенал пленерних, колористичних засобів, відкритих 

імпресіонізмом та постімпресіонізмом, що не пішли в небуття після того, як 

ці напрями зійшли зі сцени, використовують і такі представники старшого 

покоління кримських майстрів, як  В. Толочко, В. Фербер, Ю. Коновалов. 

Своє неповторне обличчя має майже кожна робота випускника Харківського 

художнього інституту, який став мешканцем Криму, Віктора Толочка. 

Гімном вічній красі природи, величі безмежних просторів, не зіпсованих 

цивілізацією, сприймається його полотно «Сапун-гора. Маки» (1982, Пр. вл.). 

Рух життя в ньому передають могутні хмари, що кудись пливуть у безмежній 

синяві неба. Силуети гір, окутані повітряним покривалом, наче самі 

перетворюються на хмари, прописані округлими рухами пензля, що 

утворюють траєкторію повітря. Маки на передньому плані наче спалахують 

червоними вогниками. Свіжість враження зумовлена технікою виконання 

алла прима, що наближує пейзаж до вишуканої акварелі. 

Імпресіоністичні та постімпресіоністичні засоби наче покликані самою 

мінливістю природи Південного берега Криму, де вранці може бути гроза, 

вдень – палке сонце, а після обіду – проливний дощ. Усе це знайшло 

відображення у творчості  В. Фербера, який узимку жив у Москві, а влітку – 

в Ялті. Його нервовий контраст жовтогарячих та синіх тонів на полотні 

«Плантація Ай-Даниль» (1968, рис. 4.1.131), коли колір іде від почуття, а 

роздільні мазки, якими написані серпантини доріг, кипариси та гряди 

плантацій, зливаючись в один оптичний ефект, певною мірою викликають 

асоціації з Ван Гогом. Картина ж, створена в майстерні, значно 
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декоративніша, умовніша в тоні і завищена в кольорі за свій прототип – 

натурний етюд «Виноградник» (1960-і, Пр. вл.). 

Дерева квітучі – весняні або вкриті гарячим осіннім листям та будь-які 

інші (рис. 4.1.133) – улюблена тема Ю. Коновалова. Наслідувач традиції 

української образотворчості, почерпнутої під час навчання в Київському 

художньому інституті, він плекає її у Криму та в седнівських циклах, які 

вельми вдавалися пензлю майстра. 

Паралельно з реалістичним напрямком героїко-патріотичної лінії у 

Севастополі викристалізовується яскрава група майстрів пленерного пошуку. 

Ним переймаються О. Лубенко, П. Мирошниченко (рис. 4.1.132), З. Філіппов 

(рис. 4.1.135; рис. 4.1.136), П. Коломойцев (рис. 4.1.137), М. Кобилєнков (рис. 

4.1.139; рис. 4.1.140), а також А. Сухаруких (рис. 4.1.134). Їх живописні твори 

– це надзвичайно яскраві, залиті світлом, із мажорними акордами кольору 

щільного мазку, що відтворюють радісну мить буття. З 1980-х цю лінію в 

Севастополі підтримує М. Неклюєнко та І. Грищенко, який, як і 

М. Кобилєнков, привніс до кримської образотворчості віяння 

західноукраїнської традиції. 

Одна з характерних особливостей кримської живописної школи другої 

половини ХХ ст. – взаємопроникнення жанрів натюрморту і пейзажу, що 

простежується, наприклад, у картинах  В. Цвєткової «Гвоздички» (1967, рис. 

4.1.138), «Блакитні квіти» (1981, Пр. вл.) тощо. У роботі «Воронцовський 

палац» (1989, Пр. вл.) Валентина Петрівна використовує схожий принцип, 

що й у пейзажах із натюрмортами на першому плані, але на цей раз замість 

букету – квітуча гілка дерева. Більшість пейзажів художниці другої половини 

сторіччя написано з вікон її майстерні, з яких відкривалася Ялта у своїй 

панорамі. На цьому фоні вона ставила для себе постановки з букетами. 

Подібне можна побачити в роботах Є. Нагаєвської, В. Бернадського, 

П. Столяренка, Н. Драгомірової, П. Шумова, О. Шадріна, Л. Джус та ін. У 

ХХІ ст. традицію «натюрморт-пейзаж» підтримує І. Шипілін, Н. Зюзькова. 
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У 1970–1980-і роки на кримській землі одночасно працюють міцні у 

своїй професійній виучці живописці, які очолили активний пленерний рух у 

Криму, про що йшлося вище, і середнє покоління – нова плеяда талановитих 

кримських майстрів пейзажу, які продовжують вектор, заданий Ф. Захаровим 

і близьким до нього своїм світосприйняттям кола митців з їх орієнтацією на 

пленеризм та здобутки імпресіонізму й постімпресіонізму. Серед них – 

О. Зубков (рис. 4.1.143), М. Дудченко, О. Шуринов (Сімферополь), 

Г. Дереджиєв (рис. 4.1.145–4.1.148) (с. Соколине), М. Чеботару, В. Ольхов 

(рис. 4.1.141) (Севастополь), В. Волков, П. Шумов (рис. 4.1.142), Е. Щеглова 

(Ялта), О. Смирнов (рис. 4.1.144) (Алушта), С. Поздєєв, С. Совєтніков 

(Феодосія), ін. Опрацювавши досвід попередників, ця генерація, в першу 

чергу, цінує мотив, кадр, схоплений швидко і вміло. Заради виразності 

настрою – вдаються до умовності. У 1990-і роки до цих живописців 

приєднується наступне покоління. Це В. Сяров (Ялта), А. Яришкін, 

І. Шипілін (Севастополь), Р. Третяков (Керч) та ін., які, як і їхні попередники, 

пов’язують свої уподобання з начебто випадковою, фрагментарною 

композицією, введеною французькими імпресіоністами, та створюють 

полотна, сповнені колірних вібрацій. Постімпресіоністичні ремінісценції, до 

яких вдавалися російські й українські живописці на початку ХХ ст., 

простежуються в живописі М. Гаврилюка «Хурма» (1963, рис. 4.1.149), 

«Осінь. Похмурий день» (1977, Пр. вл.), В. Кареліна  «Чудернацька ніч» 

(1992, рис. 4.1.151), Ю. Гулітова «Балаклава» (1993, рис. 4.1.152), 

І. Грищенка «Світанок на морі» (2003, рис. 4.1.153), О. Андрєєва «Весна. 

Бахчисарай» (1998, рис. 4.1.150), «Теплий вечір» (1993, рис. 4.2.219). 

Благодатний для пленеру мотив пляжу, який міг би стати одним із 

найпоширеніших у регіоні, на противагу одеситам, досить рідко притягує 

увагу кримчан. У другій половині століття до цього непоширеного мотиву 

серед кримських живописців звертається  М. Чуприн у пейзажі «Кара-Даг. 

Прибій» (1965, рис. 4.1.130), О. Лубенко в етюді «Літо» (1967, Пр. вл.). Тему 

пляжу у сюжетній картині розкриває Ю. Волков. 
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Помітною особливістю другої половини ХХ ст. на півострові стає 

зростання кількості жіночих імен у колі представників кримської школи 

живопису, серед яких на увагу заслуговують В. Цвєткова, О. Дудіна, 

Н. Драгомирова, Л. Полякова, Н. Зюзькова, Є. Молчанова-Дудченко та ін. 

А. Баскакова небезпідставно підмітила, що для  мистецтва краю «характерна 

династійність – багато родин художників нараховують декілька поколінь, і 

молодь працює поряд зі старшими. Часто, навіть важко зрозуміти, хто саме з 

родини зробив більший внесок у мистецтво – дід чи онук, син чи його 

дружина. На прикладі кримських династій можна спостерігати рідке явище – 

передачу живописної школи в практично незмінному вигляді» [239, 6]. Ця 

традиція ще з часів І. Айвазовського стала характерною для кримської 

живописної школи і помітно виявляється наприкінці ХХ ст. Серед династій 

пейзажистів – родини Чеботару, Дудченків, Волкових, Марманових, 

Ростовських, Сярових, Джусів, Риманів. 

Характерним є і те, що традиція пленерного живопису виявилася 

впливовішою у Великій Ялті, Алушті та Сімферополі порівняно з іншими 

містами Криму. У творчості бахчисарайців Є. Нагаєвської, В. Келя, 

В. Хорішка важко відстежити межу між власне етюдом, написаним на 

пленері, і пейзажем-картиною. Слід також зазначити, що енергійна манера 

письма, насичена кольорова гама (як у світлі, так і в тінях), пастозний мазок, 

характерні для кримських пейзажистів середини 1920-х років, з другої 

половини ХХ ст. змінюються на незакінченість, притаманну етюду, і це 

визначає характер художньої манери більшості кримських майстрів. 

Імпресіоністичні ремінісценції, починаючи з Ф. Захарова, визначають 

головний вектор розвитку живописного пейзажу в Криму, увійшовши в 

опозицію до пейзажної творчості художників Кіммерії. У цей період у регіоні 

формується  кримська школа живописного пейзажу як певний напрямок і 

система професійної освіти в Кримському художньому училищі зі своєю 

регіональною специфікою, що, започаткувавшись у творчості фундаторів, 

знайшла продовження в мистецтві учнів. 
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4.2. Особливості відображення місцевого краєвиду в пейзажі-картині 

 

Протягом другої половини ХХ ст. пейзажний жанр у Криму, зберігаючи 

свою провідну роль, рухається шляхом поєднання традиції, що склалась, з 

новими мистецькими завданнями. Поряд із художниками, живопис яких був 

цілком підпорядкований передачі безпосереднього враження від природи, які 

дотримувались етюдного підходу, починаючи і закінчуючи твір на 

відкритому повітрі, що характерно, перш за все, для Південного берега, 

з’являється плеяда майстрів, які, зберігаючи пленерний підхід, віддають 

перевагу пейзажу-картині незалежно від того, чи створюється вона в 

майстерні на основі натурних етюдів або без них, чи навіть просто неба. 

Таким чином, традиція картинної форми пейзажу у другій половині століття 

не зникла, а навпаки, відроджуючись на новому етапі, активно заявила про 

себе, особливо на сході і заході регіону. Притім, за нових історичних умов із 

«прискореним відчуттям часу», усе більшої сили набуває тенденція до 

створення пейзажу-картини просто неба, про що йдеться в авторефераті 

дисертаційного дослідження  О. Чурсіна [338, 12], присвяченому сучасному 

пленерному руху в Україні. 

Умовно «митців-композиторів» півострова можна поділити на три 

групи. Концепція їх творчості переважно визначена місцем їх мешкання або 

народження, як у випадку із П. Столяренком, Г. Дереджиєвим, В. Куцем. 

Найбільш вірними традиціям своєї землі залишаються художники Східного 

Криму. І до сьогодні вони продовжують розробляти сюжети історично-

міфологічної тематики, пов’язані з особливостями культури Кіммерії, що 

охоплює не одне тисячоліття. Нову сторінку в темі «кіммерійського 

пейзажу» другої половини ХХ ст. розпочав випускник Московського 

училища живопису, скульптури та архітектури 1918 року, який із 1923-го  

жив у Феодосії, художник Микола Степанович Барсамов, а його студія у 

Феодосійській картинній галереї, як колись школа І. Айвазовського в тих же 

стінах, виплекала не одне покоління митців. Художник і мистецтвознавець 
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М. Барсамов, перший дослідник творчості Айвазовського та його учнів, 

протягом 40 років був директором картинної галереї у Феодосії, керівником 

народної художньої студії й дитячої художньої школи, завдяки яким 

мистецтво Криму отримало низку самобутніх пейзажистів, які продовжили 

розвиток традиції «кіммерійського пейзажу», серед яких, зокрема, такі 

яскраві майстри, як П. Столяренко та С. Мамчич. 

Сам же М. Барсамов був майстром натюрморту, але постійно намагався 

прищепити своїм учням любов до пейзажу. Він створив низку пейзажів-

картин у дусі передвижництва. Р. Подуфалий відзначає, що концепція 

«ідейного мистецтва», «народного реалізму» тяжіла над ним усе життя» [108, 

42]. У сюжетному полотні «Повернення» (1946, рис. 4.2.154) художник 

показує непривітну зимову пору у зруйнованому до тла місті, що 

якнайправдивіше відповідає психологічному стану людей, які повертаються 

у спустошене місто. Жінка і дівчинка на першому плані символізують 

скорботне сьогодення і невизначеність майбутнього. 

У тій же манері роком пізніше Барсамов пише великоформатну 

панорамну композицію «Відновлення Феодосійського порту» (1947, рис. 

4.2.155), в якій відображає трудові будні землі кіммерійської в перші 

повоєнні роки. Настрій картини вже значно мажорніший. Включена досить 

велика кількість людей. Художник відтворює весняну пору – як символ 

шляху до відродження. Наступного року митець немов продовжує тему 

пейзажем «Схід місяця біля берегів Феодосії» (1948, рис. 4.2.156), що 

наповнює своїм світлом землю і море, створюючи відчуття затишку, спокою, 

миру навколо. Перша й остання роботи написані ледь не з одного й того ж 

місця. Усі три полотна здійснені у великому горизонтальному форматі та 

відтворюють просторові панорамні види. Подібне простежується й у картині 

«Прибій біля берегів Феодосії» (1957, рис. 4.2.157), в якій майстер віддає 

данину засновникам місцевої традиції – І. Айвазовському і К. Богаєвському, 

що вбачається в його прагненні до епічності, панорамності, монументального 
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звучання твору, а також до розвитку однієї теми в декількох полотнах, 

створених через тривалий відтинок часу між їх написанням. 

Заснована Айвазовським Феодосійська картинна галерея під 

керівництвом М. Барсамова перетворилась у середині ХХ ст. в один із 

визначних художньо-просвітницьких центрів регіону. Сам Барсамов – автор 

перших монографій про кримських художників. Окремого дослідження 

потребує його школа-студія та методи навчання в ній. 

Серед учнів Миколи Семеновича були відомі з часом митці, які 

залишились у Криму, – П. Столяренко, С. Мамчич, В. Соколов, М. Шорін, а 

також В. Шепель, який загинув під час Другої світової війни і невеличка 

спадщина якого зберігається в Національній картинній галереї 

ім. І.К. Айвазовського у Феодосії. Його і П. Столяренка вчитель виділяв 

особливо, як щедро обдарованих природою. В спеціально присвяченому 

Столяренку розділі своєї книги «45 років в галереї Айвазовського» [30] 

М. Барсамов пише, що радив молодому художнику не вступати після студії в 

інші мистецькі навчальні заклади, аби зберегти свою творчу індивідуальність 

[30]. Петро Кузьмич Столяренко – сьогодні художник, широко відомий на 

батьківщині і далеко за її межами. Значний вплив на його формування мали 

зустрічі з видатними художниками, друзями галереї та її директора, які 

привозили на практику до Криму учнів Інституту живопису, скульптури та 

архітектури ім. І.Ю. Рєпіна в тодішньому Ленінграді та Московського 

інституту ім. В.І. Сурикова або просто приїжджали на пленер. Кожний із них 

обов’язково навідувався до Феодосії. Тут бували О. Купрін, І. Грабар, 

Є. Мойсеєнко та ін. Спостерігаючи за їх роботою, П. Столяренко вчився на їх 

прикладі, уважно прислуховувався до зауважень, які вони робили своїм 

учням. Але все ж таки був  переконаний, що справжній його вчитель – 

М. Барсамов. 

Звернення до безпосереднього візуального сприйняття світу, але з 

привнесенням романтичності, явно під впливом шедеврів І. Айвазовського, 

простежується у творах Петра Столяренка 1950-х років, в яких він не оминув 
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впливу видатного мариніста, споглядаючи його марини під час навчання в 

студії М. Барсамова у Феодосійській картинній галереї. У 1960-і роки 

шукаючи свій шлях у мистецтві, художник усе більше схиляється до 

етюдності з прийомами суто живописними, як, наприклад, у пейзажі 

«Південний берег» (1963, Пр. вл.). Живопис цього періоду традиційно-

вальорний, але, якщо порівнювати з мариністами ХІХ ст., кольорові 

відношення в нього контрастніші, поліхромніші, море в нього сприймається 

«густішим» за натуру: так пастозно воно написане. Художник не тільки 

намагається якнайправдивіше відтворити стан погоди, час доби, але і свій 

настрій. 

Море в роботах П. Столяренка – це не те море, яким його бачать,  

сидячи з етюдником на березі чи з високої палуби прогулянкової яхти, а з 

рибальського човна або сейнера – і справа тут не тільки у відстані, з якої 

розглядаєш хвилю, а у ставленні до моря як до дуже розмаїтої і грізно-

прекрасної стихії. Для мешканців Східного Криму море, перш за все, – 

годувальник. І таким воно часто з’являється на полотнах Петра Столяренка. 

Характерно, що у другій половині 1960-х полотна художника часто 

побудовані на обмеженій кількості кольорів, що простежується у творах 

«Хвилі під сонцем» (1967, Пр. вл.), «Весна біля моря» (1967, Пр. вл.), 

«Кефальники» (1969, рис. 4.2.158). 

Не обійшов майстер і впливу «суворого стилю», мало розповсюдженого 

в регіоні, риси якого проглядають в образно-сюжетному і пластичному 

трактуванні творів «Минуле і майбутнє» (1967, рис. 4.2.166), «Керченські 

рибалки» (1956, рис. 4.2.159). Останнє полотно відзначається 

монументальністю, підкресленою графічністю, особливо берег моря у 

вигляді забарвлених матових мозаїчних уламків, окреслених чіткою лінією. 

Пейзаж вирішено через зближені кольори. Є в картині щось від площинності 

«кіммерійців» М. Латрі і С. Мамчича та від Е. Штейнберга. 

Своєї високої точки в пленерних пошуках у пейзажній творчості 

П. Столяренко досягає наприкінці 1960-х років. У пейзажі «На півдні» (1969, 
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рис. 4.2.160) художник блискуче, з артистизмом вирішує живописні 

завдання. Помітно, як він впевнено поєднує досвід імпресіонізму в розмаїтті 

кольорових рефлексів на стіні на передньому плані, репліки модерну в 

темних силуетах кипарисів, знахідки сезаннізму в пластиці освітлених частин 

листя. Пастозний, розмашистий мазок пензля загострює живописне 

враження. У цей же період не менш важливим у творчій еволюції Столяренка 

було звернення до спадщини неоімпресіонізму Жоржа Сера та Поля Сіньяка. 

Науку пуантилізму він застосовує в полотні «Осінь біля моря» (1982, Пр. 

вл.), де мигтіння крапочок на задньому плані, що створюють враження 

надзвичайної краси різнобарвної осені на морському узбережжі, надає 

картині спонтанності, ліричності, художньої виразності. 

У пейзажах другої половини 1980-х років, відтворюючи своєрідність 

природи місцевого краю, Столяренко не втрачає зв'язок з особливостями 

світосприйняття своїх кримських попередників – К. Богаєвського та 

М. Волошина, які віддали данину модерну і символізму. У його пейзажі 

«Земля героїв» (1980-і (?), рис. 4.2.161) гори нагадують закам’янілі голови 

велетенських тварин, а передгір’я – перетворені в камінь полеглі людські 

постаті. Втім, швидкі, недбалі нервові мазки, відтворюючи емоційну напругу, 

що підкреслюється жовтогарячим кольором, видають упевнені кроки митця у 

зверненні до засобів, відкритих імпресіоністами і постімпресіоністами. У 

подібній манері написана і картина «Таврика» (1989, рис. 4.2.163). 

Казковість притаманна творам художника різних років. Ноти чаклунства 

звучать у його «Старій смоківниці» (поч.1990-х (?), рис. 4.2.162), яка ніби 

викладена з дорогоцінного каміння завдяки витонченому, гармонійному 

поєднанню тепло-холодних співзвуч кольору. У царстві старих, закручених, 

переплетених із молодими гілках, що утворюють чарівне дійство, яке 

відбувається в природі, – постать дівчини нагадує крихку порцелянову 

статуетку. Здається, що Столяренко втілив мрію М. Гоголя, про яку він писав 

І. Айвазовському: якби був художником, то винайшов би особливого роду 
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пейзаж, в якому б зціпив дерево з деревом, переплутав гілки і видав би щось 

таке, надзвичайне [29, 56]. 

Живописну мову майстра також формували деякі географічні та 

етнографічні особливості рідного краю. Петро Столяренко – уродженець 

Східного Криму, клімат і колорит якого різко відрізняються від південної 

його частини. Близькість украй соленого Азовського моря є причиною бідної 

рослинності в цих місцях, розжарених спекою до блідо-золотистої піщаної 

жовтизни. Добре про це сказано у віршах та акварелях М. Волошина. 

Колорит Східного Криму – це не тільки розпалена жовтизна піску. Це і 

блякла зелень горбів, і бурі плями в’янучого чагарняка, і рожево-сіро- 

брунатні тони узбережної гальки, що швидко сохне. Така кольорова гама 

Керченського півострова – якась шалена розжареність, випаленість, золота 

білястість. Літнє сонце тут непривітне, воно не так гріє, як палить. Розтоп 

цього сонячного обпалюючого золота назавжди увійшов у живопис 

Столяренка та інших художників регіону. Ним офарблена загартована земля, 

трава, повітря, як ранніх робіт, коли він після Феодосії жив у Керчі, так і 

недавніх, створених в Ялті. Неповторне столяренківське східно-кримське 

сонце, втративши свою «колючість», але зберігши скрите розпечення, 

властиве і більшості його південнокримських пейзажів, у кольоровій гамі 

яких він часто використовує тепло-рожеві та сріблясто-бузкові тони, що 

простежується у творах «Кошари» (1973, Пр. вл.), «Зійшов місяць» (1981, Пр. 

вл.), «Таврика» (1989, рис. 4.2.163) тощо. 

Петро Кузьмич постійно в пошуках нових мистецьких засобів, нових 

можливостей відтворення своїх вражень від природи краю. Час від часу 

повертаючись до вже опробуваних прийомів з орієнтацією на досягнення 

імпресіонізму, постімпресіонізму, модерну, засуджуваних офіційною 

критикою за радянських часів, він збагачує кримський пейзажний живопис 

різноманіттям стильових досягнень європейської художньої культури, до 

того ж наповнюючи свою творчість підкресленою емоційністю власного 

переживання від побаченого та фантазійного. Черпаючи з недавньо минулого 
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досвіду, митець не обходить увагою пошуки сучасників поза межами Криму 

– представників суворого стилю, намагається використати ці нові тодішні 

віяння в своїй живописній практиці. Полістилістика в його творах набуває 

нових рис, поєднуючи риси модерну і суворого стилю, як, наприклад, у 

картині «Ніч. Ялта» (1967, рис. 4.2.165). Разом із тим, його живописні 

пейзажі продовжують зберігати притаманні вже випрацьованому особистому 

стилю митця конструктивність, монументальність, часом площинність. Для 

його пластичної мови характерними є матова поверхня живописного твору, 

використання контурної лінії, колір і товщина якої підпорядковані 

загальному задуму, а також насичений кольором загостреної форми часто 

пастозний експресивний мазок. 

Постать П. Столяренка займає пограничне місце між художниками, 

схильними до етюдного підходу в пейзажній творчості, і майстрами пейзажу-

картини, які у другій половині століття спрямовували зусилля до оновлення 

змісту, форми і пластичної будови твору. Серед них – більшість митців 

Східного Криму, так званих «художників-кіммерійців», яких, серед іншого, 

об’єднує романтичне світосприйняття – С. Мамчич, Г. Дереджиєв, 

Ж. Матрунецький, Є. Карциганов, Г. Батов, О. Спольський, аквареліст 

В. Нікулов. 

Простежується спільне коріння в мистецтві співучнів по феодосійській 

студії М. Барсамова, ровесників Петра Столяренка і Степана Мамчича. 

Особливо воно виявляє себе у прагненні звести композиції, присвячені темі 

рибальської праці, до символу-знаку, прагненні «довести факт до 

символічного звучания» [200, 5], що можна побачити у творах «Трамонтан –  

північний вітер» (1969, рис. 4.2.167) Мамчича і «Минуле і майбутнє» (1967, 

рис. 4.2.166) Столяренка, в яких особливу роль відіграє пейзаж. Філософське 

прочитання теми та ємні образні узагальнення зближають ці твори. Про 

обидві роботи можна сказати словами Р. Попової, що «герої, конкретні і в 

той же час підняті до узагальнення людського характеру, дозволяють відчути 
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той романтизм, що пов’язаний із професією суворих покровителів моря» 

[200,5]. 

У композиційному вирішенні і колористиці пейзажів «Ніч. Ялта» (1967, 

рис. 4.2.165) Столяренка і «Старе місто» (1968, рис. 4.2.164) Мамчича теж 

виявляються спільні риси. Будинки в обох пейзажах – немов давні кургани, 

що виросли з літосферних глибин, немов породжені вони не працею рук 

людських, а самою землею і є її часткою. Обидва художники розкривають, 

що характерна особливість кримської землі – в її архаїчності. І в старій Ялті у 

Столяренка, і в Бахчисараї в Мамчича композиція розгортається не в 

глибину, як прийнято в академічній системі, а знизу вгору, що, з одного боку, 

пов’язує з новими, умовними прийомами мистецтва ХХ ст. взагалі, а з іншого 

– якнайточніше відповідала специфіці рельєфу краю. Подібне спостерігаємо 

й у представника іншого, західного регіону кримської пейзажної школи – 

В. Філатова (рис. 4.2.206). 

Степан Гаврилович Мамчич розробляв узагальнений епічний образ 

Криму, переважно східного, в основі якого – геологічні особливості краю. 

Враження монументальності своїх творів художник досягав пластично-

образними узагальненнями та лаконізмом зображальних засобів. 

Метафорично-ємкою знаковою мовою відзначається картинний простір його 

пейзажних творів. Увага до виразності силуетної форми зближує Мамчича з 

митцями модерну, а також з яскравим представником «кіммерійського 

пейзажу» початку ХХ ст. – М. Латрі. Лаконічна знакова мова венеціанської 

серії  М. Латрі справила свій вплив на пластичні пошуки С. Мамчича, що 

особливо помітно в картинах «Берегівки і дахи» (1965, рис. 4.2.168), 

«Рибальська гавань» (1964, рис. 4.2.171), «Рибальський причал. Гурзуф» 

(1969, рис. 4.2.170), «Старий виноградник» (1966, рис. 4.2.169). В останній 

художник переосмислює органічні форми природи (кущі, дерева), 

стилізуючи їх, сплощує об’єм, а колір робить значно сочнішим, ніж у натурі, 

певною мірою апелюючи до образно-пластичної системи Ван Гога. 
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У  К. Богаєвського С. Мамчич наслідує широту епічних образів, 

принцип побудови творів, деякі прийоми живописного виразу та загальний 

підхід до завдань мистецтва як імпровізації у створенні казкового поетично-

романтичного настрою. У прагненні випрацювати свою особисту живописну 

мову митець особливого значення надавав пошуку композиційного рішення, 

яке б якнайповніше розкривало задум. Ритмічний лад в композиції його 

пейзажів, як правило, утворено повторенням схожих предметів у різній їх 

інтерпретації (будинків, дахів, черепиці, човнів, мостів, каміння, відблисків 

на воді тощо). Найбільше паралелей із живописом С.Мамчича простежується 

в мистецтві сімферопольського художника О. Грачова (рис. 4.2.220). 

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х у контексті загального 

загострення обстановки в соціумі напередодні розпаду колишнього СРСР 

відбувається переоцінка цінностей, зміна пріоритетів, що в художній 

культурі супроводжувалось переходом до філософськи поглибленого 

розуміння природи буття, Всесвіту і довкілля людини, що потребувало нових 

образів і пластичної мови. Написані в цей період винятково просто неба на 

основі натурних мотивів пейзажі Г. Дереджиєва – вихідця з Феодосії, який 

став мешканцем селища Соколиного під Бахчисараєм, набувають 

символічного звучання, несуть знак Вічності. Творчість цього художника, 

спадщина якого була знайдена в 2012 році в закинутому будинку, – цілісна 

система його вразливого Всесвіту, побудованого за принципами краси. Для 

авторського втілення «картини світу» Дереджиєва характерне поєднання 

етюдності і картинної форми (рис. 4.2.173). Зображення природного 

світлоповітряного середовища в пейзажних творах митця зберігає відчуття 

руху повітря, нюансів атмосферних змін. Поверхня картин справляє 

візуальне враження по-особливому м’якої крихкотілості завдяки обтічній 

траєкторії дещо пухнастого мазка і вивірених гармонійних пропорцій тепло-

холодних співвідношень. Художник ніби розпушує пензлем пастозні шари 

фарби, перемежовуючи їх із мастихіновими кладками, що спостерігаємо в 

більшості робіт, серед яких «Цвітіння» (кін. 1980-х – поч. 1990-х, рис. 



144 
 

4.2.172), «Пейзаж із деревами та старим будинком. Соколине» (поч. 1990-х., 

рис. 4.2.175), «Романс» (поч. 1990-х, Пр. вл.). В останніх двох полотнах і в 

багатьох інших Дереджиєв  користується товстою, але надзвичайно гнучкою, 

подекуди мерехтливою темною лінією в моделюванні форми предметів та 

окресленні їхніх меж. 

Пейзажі Геннадія Дереджиєва винятково поетичні. Він ніколи не 

шкодував часу на пошук мотиву, як свідчать його друзі І. Шипілін і 

О. Конарев. А вже знайдений мотив повністю поглинав увагу митця, 

захоплював як ніщо інше. Уважно придивляючись до реально існуючого 

мотиву, він перетворював його в казковий живописний образ, наділений 

таємницею. Творив митець у полоні душевних хвилювань, пропускаючи 

натуру крізь себе. Закладена в реальному пейзажному мотиві інформація 

перетворювалась у ємкий узагальнений образ. А таємниця – супутниця не 

лише сюжетів майстра, а й усього його життя. Відомо, що в 2003 році 

художник безвісти зник у Санкт-Петербурзі. 

Християнська символіка переводить сюжет твору «Куполи» (поч.1990-х, 

рис. 4.2.174) у позачасовий план. Цю картину Г. Дереджиєв написав під 

впливом свого друга – Олександра Конарева в його сімферопольській 

майстерні. Але вона ніби вінчає всі живописні роздуми майстра над темою 

сакрального. Сюжет цього твору найпрозоріший з усіх. У ньому митець свого 

втомленого подорожнього, з яким асоціює себе, приводить уже не до вогника 

у віконці одинокого будинку, як у картинах «Цвітіння» (кін. 1980-х – поч. 

1990-х, рис. 4.2.172), «Біля кримських берегів. Судак» (1985, рис. 4.2.176), 

«Без назви» (1980-і, рис. 4.1.145) та багатьох інших, а в храм, як символ 

останнього притулку – віри. 

 Як і його старший сучасник Ф. Захаров, Г. Дереджиєв довго не 

роздумував над засобами і технікою втілення образу. Він писав просто, легко 

і швидко, за один «присіст», на одному подиху, бо все так і бачив у натурі. А 

оскільки бачив він наш світ в образах, пластичні засоби втілення знаходилися 

самі собою, без зайвих роздумів. Художник здійснював свої твори на тому 
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матеріалі, що був під рукою, іноді це був шматок клейонки. Подальша доля 

робіт митця зовсім не турбувала. Тому і збереглася невелика частина його 

творчої спадщини. 

До прадавньої історії Східного Криму обернений образний світ 

Ж. Матрунецького. За світосприйняттям і змістом свого мистецтва цей 

майстер – послідовник  К. Богаєвського. Його пейзажі, як правило, наділені 

міфічним змістом, для втілення якого майстер сформував свій 

індивідуальний стиль, єднаючи часи, інформативно насичуючи  полотна 

заради створення переконливого образу багатої пам’яттю поколінь Керчі як 

вічного міста. Матрунецькому, як і Богаєвському, Волошину, Мамчичу, 

вдалося глибоко відчути архетипічну значимість своєї землі. У творах 

Ж. Матрунецького Крим так само частина буття, що виросла з ностальгічних 

метафор минулого. 

Він втілив збірний образ давньої Керчі, переплівши пам’ятки античні, 

середньовічні, сучасні та інших епох. Усе своє творче життя художник 

присвятив одній темі. Від того вважав себе не мариністом, а «керченістом». 

Його композиції зовсім безлюдні, але населені міфічними персонажами – 

русалкою, кентавром, що в картині «Два моря» (1990, рис. 4.2.177) ширяє у 

вишині неба, грифоном, який ожив на античній колоні, або тілець, що відстав 

від свого сузір’я. Ці персонажі давньогрецьких міфів, на противагу античній 

класиці, не домінують у Матрунецького. Значно частіше в роботах митця 

з’являються човни різного «калібру» нарівні зі старими будиночками з 

місцевого вапняку. Міфічні мотиви в цей же час, кінця тисячоліття, помітні й 

в естетичних уподобаннях аквареліста В. Нікулова. 

Враженню казковості в живописі Матрунецького сприяє зображення 

зіркового неба, місяця в тумані, кольорової веселки. У насиченому 

метафорами пейзажі «У Керчі починається день» (1999, рис. 4.2.179) – два 

місяці. Один – щойно народжений – той, що зачепився за димар і не дає дню 

відсвяткувати свій початок, інший – повний, ледве вбачається – наче німбом 

увінчує кінець вузької коси-перешийку, що уходить десь за горизонт. У його 
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центрі – ніби народжується нове місто, але воно – лише віддзеркалення того 

реального, що на березі. Молодий місяць змінює рух хвиль у морі, 

спрямовуючи їх від себе в напрямку до повного місяця. 

Свої твори митець виконував темперою на оргаліті. Часто зображення 

окутане димкою туману. Такий стан атмосфери – найулюбленіший для митця 

та потребує приглушених кольорів. Від того окремі роботи монохромні, деякі 

будуються на нюансних співвідношеннях стриманої гами, як наприклад, 

«Південна ніч» (1989, КІКЗ). Цей пейзаж, як і вся творчість майстра, 

спрямований на відтворення суворої краси давнини, її величі. Іноді художник 

накладає фарбу так, що поверхня картини за своєю текстурою нагадує 

пастель, як у роботі «Безіменне сузір’я» (1999, рис. 4.2.178). 

У метафоричних композиціях Є. Карциганова Керч застигла у своїй 

вічності. У багатьох пейзажах майстра неможливо ідентифікувати час, бо там 

його зупинено. Вічність – єдиний природний стан для цих пагорбів і естетики 

Євгена Олександровича. У зрілий період художник значно відійшов від 

натури. Картини цього часу сповнені ліричного романтизму, з визначеною 

долею умовності та вільні від зайвих деталей. Заради художньої виразності 

митець пристрасно відкидає зайве. Його композиції тяжіють до знаку завдяки 

зверненню до художніх засобів, властивих монументальному живопису. 

Переосмислюючи натуру, він єднає різні мотиви, відсікаючи зайве, 

вибудовуючи пейзажний твір на основі найвиразніших проявів реального 

життя заради ємкого образу прадавнього міста. У полотнах Карциганова в 

межах стриманої гами кольорів вбачаються ремінісценції модерну, прояви 

авангарду та навіть впливи образно-пластичної системи ікони (рис. 4.2.180; 

рис. 4.2.181). Нині ідеї та принципи «кіммерійського пейзажу» активно 

продовжуються у творчості ще одного живописця з Керчі О. Спольського 

(рис. 4.2.182; рис. 4.2.183). 

Таким чином, у другій половині століття традиція «кіммерійського 

пейзажу», започаткована в ХІХ – на початку ХХ ст. І. Айвазовським, 

К. Богаєвським, М. Волошиним, М. Латрі, не пішла в небуття, а продовжила 
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свій розвиток у живописі регіону. Їй залишаються притаманними романтичне 

світосприйняття, прагнення до зображення ідеального, казкового світу, 

елегійність, використання легенд і міфів народів, що населяли ці землі, 

панорамне відтворення краєвиду, втілене в епічних пейзажних образах, 

перевага імпровізаційного методу роботи, що йшло від шкіл Айвазовського 

та Куїнджі, розробка однієї теми і повернення до неї через певний проміжок 

часу – усе це стає характерним і для більшості митців ХХ – ХХІ ст. на сході 

Криму. До окреслених рис слід додати значну перевагу картинної форми над 

етюдом, що пояснюється зовнішньою стриманістю східно-кримських 

краєвидів, більш цікавих своєю внутрішньою суворою красою та історичною 

наповненістю, для відображення чого привабливішим стає синтетичний 

образ краю. Від того в картинах митців Східного Криму більше сюжетності 

на противагу безсюжетним імпресіям співців Південного берега. 

У свою чергу художники Севастополя в цей період відходять від 

історико-міфологічної тематики, властивій живопису в першій половині 

ХХ ст., сконцентрувавши свої зусилля на героїко-патріотичному напрямку, 

зважаючи на статус міста, отриманий Севастополем після Другої світової 

війни. Таким чином, севастопольці переносять увагу від багаторічної історії 

Херсонесу на героїку недавнього минулого. Створені в період панування 

соціалістичного реалізму пейзажі-картини М. Крошицького (рис. 4.2.185), 

П. Коломойцева (рис. 4.2.188), М. Афанасьєва, С. Володимирова, 

Л. Мельникова (рис. 4.1.125), В. Толочка (рис. 4.2.186), Г. Брусенцова, 

С. Соколова, А. Шорохова, А. Колесника (рис. 4.2.184) та ін. відповідно до 

ідеологічних вимог у тоталірній державі та світовідчуття покоління, що 

пройшло крізь жахи Другої світової війни, були присвячені відображенню 

подвигу Севастополя та мирних буднів післявоєнного міста. Ця плеяда 

пройшла нелегкий шлях. Серед них є і ті, що несли службу на 

Чорноморському флоті – С. Володимиров, С. Соколов, П. Коломойцев, 

М. Афанасьєв. Деякі закінчили вищі мистецькі навчальні заклади в 

Ленінграді, Харкові, дехто відвідував художню студію при Будинку офіцерів 
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флоту в Севастополі, стажувалися та навчалися в Студії військових 

художників ім. М.Б. Грекова в Москві, що так само не могло не позначитися 

на світогляді та підході до завдань мистецтва як до здійснення особистого 

відповідального обов’язку в донесенні майбутнім поколінням суворих явищ 

свого часу. 

Більшість із зазначених майстрів, що належали до старшого покоління, 

не бачили для себе іншого шляху самовиразу, оскільки за особливостями 

свого світовідчуття, темпераменту та набутим під час воєнних випробувань 

сприйняттям життя пов’язували своє призначення з реалістичним осягненням 

дійсності. Навіть мирні пейзажі цих майстрів мають на собі відбиток 

загартованої війною долі. Їх море – це грізна стихія війни, штиль – 

перепочинок, затишшя під час війни або свято народження нового життя, що 

простежується в полотнах С. Соколова «Штормить. Чорне море» (1970, 

СевХМ), М. Афанасьєва «Севастополь. Вечір» (1974, рис. 4.2.187), 

А. Шорохова «Весна» (1985, рис. 4.2.189) тощо. 

Близький за духом до окресленої групи севастопольців євпаторійський 

художник-баталіст, учень М. Самокиша – Ю. Волков. Один із 

найобдарованіших від природи живописців Криму та найпереконливіший 

прихильник реалістичного методу, він у своїх прагненнях довершеної форми 

так і не зміг здійснити більшості своїх масштабних задумів. Підготовчий 

період у нього міг тривати протягом багатьох десятиріч. З приводу майже 

«маніакального» постійного вдосконалення Ю. Волковим своєї майстерності, 

технічної вишуканості живописець В. Філатов писав: «Волков такого 

художника як Бернадський міг би заткнути за пояс, але Бернадський – 

відбувся, а Волков – ні» [108, 43–44]. З точкою зору В. Філатова згоден 

мистецтвознавець Р. Подуфалий у тому, що «його (Волкова – Н.Б.) творчий 

метод зрілого періоду <…> полягав у тому, що всіляко подовжував і 

утруднював шлях до картини» [108, 44]. Дослідник відзначає, що, по «суті, 

він приніс себе в жертву, але показав, що таке справжній художник, як слід 

ставитись до мистецтва…» [108, 44]. Це був «мученик довершеності» [108, 
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44] за В. Бахревським, що досяг професіоналізму високого класу, але так і не 

здійснив більшості своїх планів у створенні суперкартин. Його 

життєстверджуючі полотна з побутовими мотивами, в яких особлива роль 

відводиться пейзажу, правдиві в найменших деталях. Серед них – 

«Відпочинок біля моря» (1965, рис. 4.2.190), «Радість життя» (1965, рис. 

4.2.191). 

Інших мистецьких поглядів дотримуються севастопольці М. Чухланцев і 

А. Сухоруких. Творам М. Чухланцева притаманний символістичний підтекст. 

Його картини-пейзажі «Легенда» (1965, НМГОіВС), «Мис Гвардія» (1975, 

рис. 4.2.194), «Дот, що заростає маками» (1960, рис. 4.2.193), «Каміння, 

наділене долею. Білі скелі» (1974, рис. 4.2.195) глибоко зворушливі. Митець 

відшукує образи у природі та у своєму опаленому війною житті. Тяжкі, 

загострені, чіткі форми у творах «Легенда» (1965, НМГОіВС), «Мис Гвардія» 

(1975, рис. 4.2.194) викликають асоціації з методами «суворого стилю», що 

тоді поширювався в мистецтві країни. У картині «Севастопольський пейзаж» 

(1961, рис. 4.2.192), як і в більшості акварелей майстра, помітне захоплення 

стилістикою О. Дейнеки. 

Прихильник міського пейзажу А. Сухоруких активно сповідує в 

картинній формі принципи пленеру. У його творах, присвячених будням і 

святам Севастополя, постає нове місто з його висотними будівлями в різні 

пори дня, за різних погодних станів, що має свій настрій, то радіючи, то 

сумуючи, то посміхаючись, як і його мешканці, – «Зимовий Севастополь» 

(1968, рис. 4.2.198), «Севастополь. Святковий вечір» (1970, рис. 4.2.199), 

«Сніг у Севастополі» (1981, рис. 4.2.197), «Севастополь. Весняне сонце» 

(1985, рис. 4.2.196). 

Але в мистецькому середовищі Севастополя й Бахчисарая паралельно 

існує й інше розуміння художніх завдань та їх образного вирішення. До 

Бахчисараю з Москви в 1950 переїздить учениця студій О. Купріна, 

Н. Удальцової та А. Лентулова – О. Нагаєвська, яка з цього часу працює 

художником і водночас як мистецтвознавець, закінчивши ще й Московський 
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університет, і як екскурсовод у Ханському палаці. У кримський період вона 

відходить від впливу своїх учителів, відчуваючи себе в полоні вражень від 

мистецтва  К. Богаєвського. Художниця спрямовує свій пошук на створення 

епічного, архаїчного образу Бахчисараю (рис. 4.2.201). Пройнятий 

відзвуками символізму, елегійний образ цього середньовічного міста 

знайшов відображення також в олійних пейзажах В. Келя і В. Хорішка (рис. 

4.2.200). Художників вирізняє прагнення до філософського прочитання 

мотиву та витонченість поетичного задуму. 

У 1960-і–1990-і в Севастополі вже починають експерементувати з 

композицією, образним втіленням теми, фактурою фарбового шару – 

Г. Ареф’єв, Н. Василенко (рис. 4.2.202 – 4.2.204), В. Адєєв (рис. 4.2.205), 

О. Шадура, В. Болотний, В. Куц, І. Шипілін, ін. В Євпаторії – В. Філатов 

(рис. 4.2.206). Вони вдаються до цитат, але частіше до оновленних сучасних 

версій уже пройдених стильових шукань. Найбільш оригінальні серед них – 

Г. Ареф’єв, В. Куц, І. Шипілін – знаходять самобутній вислів свого гостро 

індивідуального сприйняття дійсності. 

Г. Ареф’єв часто в єдиному просторі полотна поєднує різні жанри: 

натюрморт, інтер’єр, пейзаж, а іноді і портрет, як, наприклад, у картинах 

«Гончар. Херсонесист» (1967, Пр. вл.), «Юний художник (Портрет сина)» 

(1973, СевХМ), «Саргани. Червоні стільці» (1973, СевХМ). У цьому він 

схожий з кримськотатарським майстром Мамут Чурлу, який теж побутовий 

сюжет наділяє символічним змістом, приводячи його образність до знаку. У 

Ареф’єва це простежується в картинах «Поема про море» (1975, СевХМ), 

«Водолаз» (1974, СевХМ), побудованих за схожою композиційною схемою. 

«Поема про море» (1975) – це портрет якоря. Але, незважаючи на те, що 

і кого зображує художник, у картині завжди дуже важлива роль відводиться 

довкіллю. Природа – органічна складова і портретів майстра. У портретах 

«Композиція» (1969, Пр. вл.) і «Портрет Анюти» (1966, Пр. вл.) помітно, як 

пейзаж на другому плані – у дверному отворі – віддзеркалює сутність 

особистості, риси характеру і навіть вік жінок, що позують. Ритмічне 
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чергування невеликих, залитих сонцем хвиль у композиції «Гончар. 

Херсонесист» (1967, Пр. вл.) працює на втілення образу врівноваженої, 

сконцентрованої, дещо одноманітної ремісничої праці, але разом із тим і 

сповненої творчої наснаги душі майстра. 

Ареф’єв відмовився від ілюзорності в зображенні простору задля 

перетворення натури в умовно декоративну художню форму. У роботі 

«Весна» (1971, рис. 4.2.208) підвищене декоративне начало, властиве 

більшості полотен митця, апелює до спадщини Сезанна та бубнововалетівців. 

Один із них – О. Купрін – мав дачу в Бахчисараї та багато працював у Криму 

ще в другій половині сторіччя. Г. Ареф’єв звертається до авангардних 

напрямків початку ХХ ст. – сезаннізму, фовізму, примітиву, намагається їх 

переосмислити за нових історичних умов. Прикладом може служити робота 

«Міський пейзаж» (1976, рис. 4.2.207), в якій пластична система сезаннізму 

виявилася особливо близькою світосприйняттю Г. Ареф’єва. 

Ефекту підвищеної декоративності художник досягав напруженою 

ритмікою яскравих колірних елементів, утворених на поверхні полотна 

нервовим пастозним мазком. Упевнено, вміло він єднав ці композиційні 

елементи з надто темною, часто чорною лінією різної товщини, якій також 

надавалась формоутворююча роль у композиції, що простежується в 

картинах «Мис Кришталевий» (1965, СевХМ), «Балаклава» (1973, СевХМ), 

«Весна» (1971, рис. 4.2.208). Художник постійно експериментував із формою 

і простором своїх полотен, знаходився в пошуку нових можливостей 

виразності лінії, плями, фарби. Любов до декоративності своїм корінням 

тягнеться від самого міста, де він народився – Алма-Ати, з його східним 

колоритом. Пізніше, вже за часів навчання, художник вивчав ремесла. 

Севастопольський майстер І. Шипілін – єдиний послідовник Геннадія 

Дереджиєва. Наприкінці ХХ ст. художники працюють поряд у Соколиному. 

Ігор Шипілін наслідує майстерність і характер образного бачення 

Дереджиєва. У творчості Шипіліна простежується, як від безпосереднього 

споглядання натури митець підіймається до її філософського осмислення, 
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вибудовуючи інформаційно ємкі узагальнені образи, в яких утілює особисте 

бачення моделі Всесвіту. У картині «Церква» (1995, рис. 4.2.209) світиться 

вікно – як маяк, символ надії. Такий сюжетний прийом був одним із 

найулюбленіших в образній системі його друга і вчителя Г. Дереджиєва. 

Загадкова недомовленість, що залишає поле для домислення глядачеві, і 

жвавий, етюдний характер письма – найголовніші особливості, притаманні 

його пейзажним творам. У пейзажі-картині «Біля стін давнього міста» (1999, 

рис. 4.2.210) стрімкий, експресивний мазок поєднано з казково-поетичною 

сюжетною канвою. Це так само важливі риси його творів, що відносимо до 

ХХ ст. 

У ХХІ ст. Шипілін любить відтворювати палючу кримську спеку. 

Здається, ніби, сонце плавить усе навкруги і навіть саму фарбу на полотні 

майстра. Створюється враження, що і художник плавить предмети, 

вплавляючи їх у простір, сплавляє між собою, від чого зображення набуває 

вигляду розплавленої поверхні. Важливою складовою творчого методу 

Шипіліна є схильність до  неординарного композиційного переосмислення 

натури, використання незвичних ракурсів та їх трансформація. Нині 

І. Шипілін – один із провідних живописців Криму. 

Неординарні формати (квадрат, витягнутий догори або по горизонталі 

прямокутник) для втілення сповненого глибини філософсько-символічного 

змісту задуму любить використовувати  В. Куц – художник, який нині 

мешкає в Севастополі. В окремих його картинах і етюдах, написаних на 

пленері, помітні впливи його земляка П. Столяренка (В. Куц – так само 

уродженець Керчі). У своїй творчості він поєднав обидві традиції – Східного 

і Західного Криму, що особливо помітно у творах «Вознесіння» (1994, рис. 

4.2.212), «Вечір» (2005, рис. 4.2.211), «Уздовж крутих берегів» (поч. 2000-х, 

рис. 4.2.213). 

Найбільш строкато ситуація складалася в Сімферополі. Тут у другій 

половині ХХ ст. працюють художники вельми різнопланові за світоглядом, 

підходом до завдань мистецтва, стильовою спрямованістю, манерою і 
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вибором засобів виразності, пластичних уподобань. Відомий український 

живописець Л. Лабенок, автор тематичних картин, чимало уваги приділяв і 

пейзажу. Сповнений весняної свіжості, краси пробудженої природи його твір 

«Весна» (1975, рис. 4.2.214), де на тлі віддалених гір і темно-бузкової смуги 

ще вологої землі розквітають декілька тендітних гілочок, на відтворенні 

краси білого цвіту яких автор зосереджує увагу як на символі відродження 

життя. 

І. Петров поряд із темою війни, яку розробляв у формі батальних 

панорам, багато працює в напрямку пейзажу-етюду на пленері. Іван 

Семенович – єдиний, хто звертався до відображення суворої краси 

Північного Криму (рис. 4.2.217). Його «Ескіз до картини «Сиваш. Коса 

Пекло» (1964, рис. 4.2.216) символізує залитий кров’ю в багатьох війнах 

Перекоп, що за своєю функцією є стратегічно важливим клаптиком 

кримської землі. 

Історичній реконструкції в живописі зниклих, або зникаючих, 

переважно татарських, селищ, присвятив своє життя О. Федотов. Таке 

мистецтво допомагає збагнути втрачену красу, повернути східну екзотику 

краю, відчути  належність Криму до багатьох народів, що його населяли, як, 

наприклад, у картині «Остання сакля в селі Ай-Серез» (1981, рис. 4.2.215). 

Історично-достовірне відтворення деталей татарського побуту є важливими 

документами епохи. Пластиці живописних творів майстра властиві риси 

модерну. Елегійно-замріяний настрій зближує ці пейзажі з витворами 

художників Кіммерії. 

До авангардних пошуків межі століть звертаються в Сімферополі 

В. Поляницина (рис. 4.2.218) й О. Андрєєв (рис. 4.2.219). А епічне 

світосприйняття мистецтва східних кримчан виявилося близьким 

вподобанням  О. Грачова (рис. 4.2.220; рис. 4.2.221). 

Таким чином, аналіз окремих регіональних шкіл пейзажного живопису 

на теренах Криму другої половини ХХ ст. показав, що кожна з них 

виокремлюється завдяки специфічним рисам, багато в чому зумовлених 
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історією краю. На сході півострова (Феодосія, Керч) школа «кіммерійського 

пейзажу» продовжує традицію, закладену попередниками на початку 

століття, з її спрямованістю на зв’язок із давньою історією цього місця. На 

заході (Севастополь, Бахчисарай, Євпаторія) митці змінюють курс від міфу й 

казки на патріотичні теми героїчного сьогодення в пейзажі-картині. А з 

1960-х років стилістичний пошук оновлюється осучасненням версій, уже 

раніше пройдених вітчизняним мистецтвом. Центр (Сімферополь) тяжіє до 

полістилізму. Південь, найсонячніші міста (Велика Ялта, Алушта) є 

зосередженням пленерних пошуків. Часта мінливість погодного стану на 

Південному узбережжі Криму диктує вибір саме імпресіоністичних засобів 

зображення. Місцеві школи взаємодіють і взаємовпливають. 

У зв’язку з прискореним відчуттям часу в даний період та зміною 

світосприйняття в суспільстві представники всіх вищеназваних шкіл досить 

часто звертаються до створення пейзажу-картини просто неба. Характерним 

стає, що не пейзаж вводиться до сюжетного твору, а навпаки, сюжет 

підпорядковується пейзажу (рис. 4.2.222; рис. 4.2.223). Серед пейзажних тем 

з’являються нові, зокрема, пов’язані з ретроспективним поглядом митця на 

відтворення втрачених куточків стародавньої землі Тавриди. У кінці століття 

в пейзажах усе більше відводиться місця зображенням, що свідчать про 

переосмислення ролі сакрального в житті людини. 

Пластична мова творів набуває нових особливостей, серед яких 

широкий пастозний мазок отримує все більшу популярність та 

розповсюдженість. Продовжують урізноманітнюватися формати картин – 

використання квадратних, видовжених угору і по горизонталі прямокутних 

форм, прямокутника з напівкруглим завершенням, тондо. Спостерігається 

відхід від традиційного реалізму до більшої умовності, монументальності, 

декоративності, звернення до локальних кольорів, сплощення форми. 

Пейзажні картини значно частіше набувають філософського змісту, а 

зображення – високого ступеня узагальнення, наближеного до символу-

знака. 
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4.3. Нові тенденції у відтворенні природи краю в акварелі Криму 

 

Мистецтво акварелі, інтерес до якої взагалі зріс за доби модерну, 

посівши своє особливе  місце в живописній культурі Криму першої половини 

ХХ ст., перш за все завдяки творчості М. Волошина, у другій половині 

минулого століття продовжує стверджуватись як окремий вид, не тільки не 

підпорядкований живопису олією, а і впевнено з ним конкуруючий. На цьому 

відтинку часу він розвивався під впливом бурхливої енергії Народного 

художника України Якова Олександровича Басова. Учень М. Самокиша, 

випускник Ленінградського інституту живопису, скульптури та архітектури, 

знайшовши своє  покликання в мистецтві акварелі, став авторитетом у цій 

галузі для наступних поколінь кримчан. 

Акварель для художника – це інструмент виявлення глибинної сутності 

явищ у природі, її стихії. Сама природа для нього, як і для Ф. Захарова, – це 

мистецька лабораторія, в якій він – нестримний дослідник, що захоплено 

вивчає свій матеріал, розкладаючи його на дрібні частинки. Художника по 

праву вважають корифеєм сучасної кримської акварелі, як і Ф. Захарова в 

олійній техніці. Я. Басов, як і М. Волошин, визначив емоційний вектор 

спрямування акварелі свого часу, втілюючи культурний код своєї епохи. 

Обидва стали новаторами в художньо-образній мові, першовідкривачами: 

М. Волошин – країни «Кіммерії», зробивши її пейзажі вмістилищем 

глибинних основ буття, а Басов по-новому побачив мотив – як згусток 

пульсуючої енергії, живий дух природи. Все, що нас оточує, для Я. Басова – 

це фантом, астральне тіло зображуваного місця, як в акварелі «Місток» 

(1966, рис. 4.3.225). У його пейзажах сконцентрований внутрішній рух 

природи, динаміка її буття. Акварель Я. Басова – одне з найскладніших за 

своєю суттю явищ у мистецтві Криму, що йде з глибин підсвідомості творця, 

матеріалізуючись у фарбі. Митець розширює можливості акварельної 

техніки, збагативши її новими прийомами, зокрема, на наш погляд, 

використовуючи кам’яну сіль. 
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Якова Олександровича ваблять не тільки одвічні ландшафти, незаймані 

у своїй красі, а й ті, що були перетворені людиною. Художник створює серію 

робіт, присвячених праці людини моря. Він пише свої акварелі в 

рибоколгоспах Керчі, Феодосії, Севастополя, виконуючи свої пейзажі-

картини просто неба, працюючи поряд із рибалками, переймаючись їх 

повсякденним життям. Митець випрацьовує свій концентрований образ 

морської стихії, моря як годувальника краю, як у пейзажі «Керч. Рибацький 

берег» (1976, рис. 4.3.226). Відкритою поверхнею живопису Я. Басов немов 

запрошує глядача до своєї живописної лабораторії, до співтворчості. З часом 

манера майстра стає все більш енергійною, емоційнішою, що виявляється в 

характері мазка і напрузі кольору і все більше відповідає темпу сьогодення, 

який осягнув як ніхто інший серед кримських митців. Він майже не зображує 

море в спокійному стані. Здається, що воно раптом вихлюпнеться на глядача, 

йому дійсно мало місця в межах зображуваної площини. Подекуди такий 

живопис нагадує кольоровий вибух, як, наприклад, в картині «Сонячний 

день» (1980, рис. 4.3.227). 

Особливу увагу художник приділяє зображенню дерев – вони головні 

герої багатьох його акварелей. Сам митець зазначав, що для нього важливо 

відчувати звуки у природі, які є невід’ємною частиною створюваного ним 

художнього образу. Таке синестезійне сприйняття є однією з характерних 

рис творчості Басова. Він сприймає природу якимось особливим музичним 

слухом, не створює портрет довкілля, а передає його стан. Розглядаючи його 

пейзажі, відчуваєш на собі коливання вітру, запахи і звуки природи, які 

закладав митець у картину. Здається, що мотив поглинає увесь 

експозиційний простір (рис. 4.3.224), якого вже немає, а є лише енергія 

природи. У 1960-і роки в кримському мистецькому просторі виокремлюється 

група художників, які, паралельно з Я. Басовим, також працюють над 

створенням образу кримської природи в акварелі. Майже всі вони – 

випускники Кримського художнього училища, які продовжили навчання в 

Ленінграді, Москві, Києві, Харкові, а згодом повернулися до Криму: у 
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Севастополі – С. Гладков, М. Чухланцев, у Сімферополі – акварелісти 

О. Козлов, І. Копаєнко, у Керчі – Є. Карциганов. Усі вони різні у своїх 

творчих манерах і технічних вподобаннях. 

С. Гладкова притягує Севастополь, його вулиці, пляжі, які він натхненно 

зображує широкими заливками кольору чистої акварелі, як у картинах «Мис 

кришталевий» (1964, рис. 4.3.228) та «Севастополь» (1964, рис. 4.3.229). 

М. Чухланцева в той же час задовольняє лише змішана техніка – акварель 

разом із гуашшю й білилами. Щільно вкриваючи густою консистенцією 

фарби папір, він працює великими, часто дзвінкими кольоровими площинами 

за заданим малюнком. Ці акварелі корпусні, подібні до олійного живопису 

митця, його логічне продовження. При першому погляді на твори 

М. Чухланцева відчуваєш дух часу. У 1960–1970-х роках він ніби продовжує 

лінію творчості, яку О. Дейнека розпочав у 1930-і роки.  Р. Бащенко зазначає, 

що творам О. Дейнеки притаманні прикмети нової доби, він овіяний 

романтикою відкрить, спортивних рекордів, трудових досягнень народу [168, 

12]. У пейзажах М. Чухланцева вбачаються схожі риси: ритм портового 

міста, утворений динамічними фігурами його мешканців та моряків, рух 

водного транспорту, чіткі, подекуди навіть різкі обриси малюнка – усе це 

прикмети творів М. Чухланцева. Вони простежуються в акварелях «Південь» 

(1963, рис. 4.3.231), «Морське свято» (1969, СевХМ), «Свято Нептуна. 

Севастополь» (1976, рис. 4.3.230). Відчувається, як пластично працює митець 

лінією і площиною, нерідко вдаючись до відкритих локальних кольорів. 

Сонячний Севастополь із його мешканцями, парки й сквери, що 

потопають у зелені, – основна тема творчості художника. Тому пейзаж 

М.Чухланцева «Рибальське селище» (рис. 4.3.232) за тематикою і кольоровим 

вирішенням не характерний для митця. Робота написана в поєднанні акварелі 

з темперою. Незважаючи на тональну контрастність, використані в роботі 

м’які, обтічні форми та стримана сріблясто-зелена гама надають їй  ліричної 

виразності. Притягує увагу й особлива стилістика твору, коли графіка 

переходить у живопис і навпаки. 
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Цей твір міг би скласти триптих із двома акварелями  Є. Карциганова – 

«Сушать сіті» (1968, рис. 4.3.233) і «Біля берега» (1968, рис. 4.3.234) з серії 

«Рибалки Азова» (1968). Усі три виконані в контексті поширеного наприкінці 

1950-х – на початку 1960-х років у мистецтві країни «суворого стилю»,  

одним із характерних образів якого стала людина, яка героїчно працює в 

надзвичайних умовах. Його відзвуки відчуваються у вищеназваних творах. 

Вихляста лінія узбережжя, гра тональних контрастів, побудована на 

зіставленні перлинних відтінків із темними коричнево-зеленими, дуже 

зближує роботи зовсім різних майстрів. Здається, що «Рибальське селище» 

М. Чухланцева і «Сушать сіті» Є. Карциганова існують невід’ємно одна від 

одної, але акварель  Є. Карциганова ще більш узагальнена. Роботи об’єднані 

спільною тональністю і динамізмом зображеного узбережжя в роботі 

Чухланцева і сітки в акварелі Карциганова. В останній відчувається напруга, 

яку створюють зображення рибалок і сітей. Своїм малюнком сіті нагадують 

хвилю, яка ніби вийшла на берег і уособлює морську стихію. ЇЇ важко 

приборкати тут – на сущі, в морі – ще важче, але потрібно заради 

довгоочікуваного улову. Обидва майстри в цих творах розширюють 

можливості техніки, використовуючи сухий пензель, а Карциганов ще й 

набризг. Він, завдяки графічному вирішенню малюнка сітки, динаміці, 

напрузі, високою мірою узагальненості і надто стриманій гамі кольорів 

досягає наближеності зображення до знака, символу. Картина працює як 

символ важкої рибальської справи. 

Завершити триптих можна іншим пейзажем Є. Карциганова «Біля 

берега» (1968, рис. 4.3.234) з його рибальської серії, який також побудований 

на протиставленні світлої горизонтальної площини моря з темною 

вертикальною площиною заднього плану. Самі художники могли і не бачити 

творів один одного, тим більше вражає схожість художньо-образної 

структури цих акварелей у всьому іншому несхожих митців. Дані роботи 

з’явилися в контексті нових стильових шукань часу. 
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Акварельний живопис Є. Карциганова дуже різноманітний за 

стилістикою і манерою виконання. Художник сміливо експериментує з 

лінією, кольором, площиною. Він завжди в пошуку, не схожий на себе 

вчорашнього. Пейзажі  Є. Карциганова глибоко філософські, в них неодмінно 

є місце для роздуму. Роком раніше серії «Рибалки Азова» (1968) митець 

пише картину «Дзвони» (1967, рис. 4.3.235), що є одним із рідкісних 

прикладів використання засобів авангарду в акварельному пейзажі Криму. У 

1960-і роки художник спрямовує глядача до духовності. Таким чином, відгук 

шістдесятництва дійшов і до Криму, де складається благодатне підґрунтя для 

більш вільної творчості, оскільки соцреалізм не мав тут широкого 

розповсюдження внаслідок віддаленості від столичних центрів. 

На початку 1990-х Є. Карциганов знову вдається до авангардних 

пошуків. Церква, яку бачимо на картині «Предтеча» (1990, рис. 4.3.236) 

зовсім не схожа на свій прототип – грецький храм «Іоанна Предтечі» в Керчі 

(IX ст.), вона більше нагадує давньоруську церкву. Але, якщо відійти від 

зовнішньої подібності, то стає зрозуміло, що в назві картини є натяк на 

майбутні зміни. Зображення досить символічне. Ламаність лінії і форми в 

малюнку храму, нестійкість його конструкції якнайліпше відповідає стану 

суспільства доби перебудови, хибкості його устоїв. Варіювання принципів 

авангарду – найбільш придатний спосіб для роботи в цей час, щоб осягнути в 

живописі глибину того, що відбувається. Але не багато хто з кримських 

митців звертається до його прийомів. 

Своєрідне поєднання живописності і графічності спостерігаємо в 

пейзажі Є. Карциганова «Бахчисарайська вуличка» (1961, рис. 4.3.237), 

виконаний у змішаній техніці, що поєднує  акварель із графічною лінією, 

зробленою, вочевидь, тушшю. Митець явно випереджає час. Поєднання 

тонкої графічної лінії з монохромними заливками фарби стане одним з 

улюблених прийомів харківських акварелістів у 2000-і роки, переважно серед 

архітекторів та дизайнерів. На початку 1960-х і до сьогодні Карциганов 
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залишається винятком серед кримських митців у використанні подібних 

засобів. 

У мистецтві Є. Карциганова немає нічого випадкового, усе працює на 

втілення високохудожнього образу. Художник вважає, що головне в роботі – 

це звільнення від зайвого. Гострі лінії та кутасті форми його пейзажів – не 

випадковість, вони вказують на особливо складний характер митця. У його 

творах ми не знайдемо чіткої подібності натурі, бо натура для 

Є. Карциганова – це тема для розробки нової охудожненої дійсності. Таким 

чином він вигадує свій світ, образи якого лише відштовхуються від натури і 

проходять складний шлях через сприйняття, пензель художника. Подекуди 

митець користується лише цитатами з натури, її окремими деталями. Таким є 

індивідуальне мислення майстра, до якого він дійшов шляхом багаторічної 

праці на пленері. 

Колеги художника вважають, що його акварелі по-особливому музичні, 

настільки, що можуть бути ілюстраціями до музичних творів. У цьому 

вбачається закономірне тяжіння Є. Карциганова до синестезії, як однієї з 

характерних рис кіммерійського пейзажу. 

Випускника Ленінградського художньо-педагогічного училища 

О. Козлова мистецтвознавці відносять до класиків кримської акварелі. 

Віртуозно володіючи матеріалом, впевнена рука майстра не змінює обраному 

ним реалістичному напрямку. Художник не вдається до експериментів із 

матеріалом, як правило, працюючи в техніці прозорої акварелі, що 

грунтується на заливках площин та лесуваннях (рис. 4.3.241). Його живопис 

збагачений вальорами і тонкими нюансами тонально-кольорових 

співвідношень, як правило, відзначається міцним малюнком (рис. 4.3.239). 

Здається, акварелі Козлова поверх свого кольорового шару ще вкриті 

срібною димкою (рис. 4.3.238). Для зображення митець обирає тихі кримські 

околиці або загублені в часі старенькі подвір’я. Безлюдні, вони зачаровують 

відчуттям спокою (рис. 4.3.240). Від того й кольорова гама їх вишукано 
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стримана. Художник з його витонченим смаком та глибокою внутрішньою 

культурою не любить екзотичного Криму з відкритою насиченою палітрою. 

Серед циклу акварельних пейзажів «Гори і море» випускника 

Кримського художнього училища, а потім Московського поліграфічного 

інституту, Заслуженого художника України І. Копаєнка увагу привертають 

«Білі скелі» (1969, рис. 4.3.243) і «Морські птахи» (1969, рис. 4.3.242). У 

пейзажі «Білі скелі» простежується розвиток окремих принципів 

сезаннівської системи, зокрема характеру мазка, накладання фарби, 

використанню лінії в живописі тощо і реріхівського відчуття форми в 

мистецтві акварелі. Особлива декоративна умовність обох аркушів вирізняє 

їх серед інших акварельних творів кримських митців. 

Учасник усіх Бієнале камерної акварелі Криму, випускник Харківського 

художнього інституту В. Платонов наприкінці 1950-х знаходиться під 

впливом живопису свого вчителя по Кримському художньому училищу 

М. Писанки. Тоді В. Платонов працював «в охристій, сірій гамі, з 

послабленим, приглушеним кольором, із відчуттям повітряного марева» [206, 

125]. Свої найкращі твори, в яких святкова «краса кримської природи і 

людини» втілена в «класичних пластичних формах і в емоційному натиску 

кольору» [259], митець створює, викладаючи в художньому училищі в 

Сімферополі та працюючи зі студентами під час літньої практики. 

Р. Подуфалий зазначав, що в цих камерних етюдах-картинах (рис. 4.3.246) 

було мало спільного «з тим потоком, що заповняв тоді наші офіційні 

виставки. У них майстер дотримувався заповітів класиків і тих, кого вважав 

своїми вчителями: О. Гауша, М. Писанку, В. Ермілова, але ще більше – 

стверджував свої принципи та конструктивне розуміння живопису» [259]. 

Сьогодні твори  В. Платонова експонуються в одному ряду з роботами тих, 

хто сьогодні розглядаються як класики кримського пейзажу – 

К. Богаєвського, М. Волошина, М. Казаса, В. Яновського. Митець часто 

реалізовує свої епічно-монументальні задуми в станкових формах. 
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Творчість севастопольського майстра  В. Проценка  Р. Подуфалий 

вважає одним з яскравих проявів кримської акварелі кінця століття [261]. 

Його висока майстерність у володінні матеріалом у техніці алла прима є 

результатом міцної школи, обдарованості і копіткої праці художника (рис. 

4.3.247 – 4.3.249). Випускник Кримського художнього училища і графічного 

факультету Київського художнього інституту, він увесь свій вільний від 

«прозаїчного ремесла заради хліба насущного» [261] час пізнає секрети 

вибагливої техніки, результатом чого в 1994 році стає персональна виставка 

художника «100 акварелей Володимира Проценка», яка пройшла в 

Сімферопольському художньому музеї. На виставці добре помітні результати 

праці художника в напрямку можливостей техніки алла прима, якій він надає 

перевагу. Науковий співробітник Севастопольського художнього музею 

А. Ярославцева зазначає: «Не конструкція предмета, але душа його, не логіка 

простору, а поезія середовища, не стільки напружені кольори, скільки тонке 

його нюансування і, безумовно, прозорість і світлоносність вирізняє багато з 

аркушів, в яких відчутний зв’язок із кращими традиціями вітчизняної 

класики» [356]. Цей зв'язок вбачається й у Л. Герасимова, В. Келя, 

А. Макєєва, у віртуозності яких у роботі «по-мокрому» спостерігаються 

спільні риси. 

У 1969 році після закінчення Орловського педагогічного інституту до 

Севастополя повертається Ф. Кутинов. Працюючи реставратором у Музеї 

героїчної оборони і звільнення Севастополя, як і В. Проценко, увесь свій 

вільний час присвячує акварелі. Звертаючись головним чином до своєї 

улюбленої техніки алла прима, митець поетизує Крим. Свіже враження від 

побаченого відтворює етюд «Селище Мисове» (1978, рис. 4.3.244). У пейзажі 

втілений узагальнений образ селища, з біленими хатами і черепичними 

дахами, які все рідше зустрічаються сьогодні. Яскрава декоративність твору 

викликає асоціації з закарпатською школою, а живопис одразу в силу «по-

мокрому», надає зображенню особливої м’якості. 
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У пейзажі «На етюдах» (1989, рис. 4.3.245) митець використовує 

рідкісний для кримської акварелі прийом накладання фарби 

горизонтальними рухами. Наприкінці 1960-х цей прийом застосовує 

І. Копаєнко в серії «Гори і море» (рис. 4.3.242; рис. 4.3.243). У такий спосіб 

зручно писати небо. Ф. Кутинову вдається майстерно відтворити стан 

вечірньої природи Криму. Він вправно справляється з примхливою технікою 

алла прима, накладаючи фарбу плавними рухами пензля без наступних 

прописок. Художник гармонійно поєднує площини теплого і холодного 

кольорів, створюючи неповторне відчуття затишного кримського вечора. 

Яскраво білий мольберт і темна фігура художника, які є композиційним 

центром, «грають» на контрастах, концентруючи на собі увагу задля 

утримання зображення й ще більшої його цілісності. 

Однією з улюблених тем для Заслуженого художника України, твори 

якого зберігаються в різних художніх колекціях, включаючи Державну 

Третьяковську галерею в Москві, севастопольця  Г. Брусенцова, є Херсонес, і 

не випадково. Після закінчення Ленінградського художньо-промислового 

училища ім. В.М. Мухіної митець був направлений в Ашхабад, де палко 

вбирав східну екзотику, з її казковим багатотем’ям, барвистістю. І коли 

художник, нарешті, переїздить до Севастополя, то сприймає це місто як 

джерело історичних сюжетів. І не дивно, що майстер шукає образ Херсонесу 

в різних техніках, стильових прийомах – від реалістичних методів до 

використання засобів конструктивізму, з елементами експресії, знаходить 

нестандартне рішення теми з її давньою історією. Привертає увагу пейзаж 

Г. Брусенцова «Зимовий Херсонес» (1982, СевХМ), в якому митцеві вдалося 

вловити і відтворити відчуття похмурого вітряного дня. Це одне з небагатьох 

зображень зимового Криму, до того ж із руїнами античного городища. 

Зимові мотиви засніженого Криму приваблюють увагу О. Ушакова. Але 

загалом місцеві художники не дуже люблять цю пору року, оскільки не часто 

випадає можливість спостерігати по-справжньому зимовий, засніжений 

Крим, яким ми його бачимо в картині К. Богаєвського «Феодосія взимку» 
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(1940-і, НКГА). До того ж, виявляється, дуже не просто передати красу 

зимової природи в акварелі. 

Тематичний зміст мініатюрних акварелей П. Чистильна, випускника 

Кримського художнього училища, досить широкий. Це міські види Криму та 

природні його ландшафти. Успішна праця в галузі книжкового оформлення 

та театрального декорування суттєво відбилася на характері творчості 

художника. Окремі  його пейзажі нагадують театральні декорації. Павло 

Леонідович – майстер із великою художньою культурою. Він створює низку 

акварельних циклів, присвячених окремим містам Криму. Цикл «Старий 

Сімферополь» – своєрідний літопис міста, де жив митець, працював. Його 

пейзажі сповненні світлої туги за минулим: митцеві вдалося зафіксувати 

численні старі будівлі, яких вже немає на карті міста, за що був відзначений 

Державною премією АРК у 1996 році. 

На єдиній персональній виставці, яка відбулася за життя художника в 

1985 році в Сімферопольському художньому музеї, глядачеві було 

представлено «увесь Крим». Митець створював його за ескізами, зробленими 

під час прогулянок та мандрівок. Свій живопис він сприймав як прощання з 

минулим, з милою серцю старовиною, намагаючись встигнути зберегти хоча 

б на папері те, що не встиг знести бульдозер заради загальної урбанізації. 

Завдяки монументальному підходу в мініатюрних акварелях майстра розмір 

зображень П. Чистиліна не відчувається (рис. 4.3.250). 

Останню свою серію художник присвятив улюбленому місту – 

Бахчисараю. П. Чистилін знаходився в постійному пошуку, змінюючи 

підходи, прийоми, техніку. Подекуди помітні впливи імпресіонізму, в інших 

акварелях фарбовий шар тонкий і прозорий, а в останніх роботах, 

присвячених Бахчисараю, художник працює щільно, немов гуашшю. Такий 

підхід до акварелі П. Чистиліна  викликає асоціації з олійним живописом 

С. Мамчича, у пейзажах Соколиного простежуються перегукування з 

манерою Я. Басова. 
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У надзвичайно емоційно насиченому живописі художниці 

В. Полянициної вбачається зв’язок із народною образотворчістю, мистецтвом 

лубка. Своїм жовтогарячим колоритом кримське селище в акварелі «Осінь у 

Соколиному» (1987, рис. 4.3.251) нагадує вже навіть не субтропічний Крим, а 

справжні тропіки, спрямовує погляд нашого сучасника до пошуків 

авангардистів у мистецтві початку ХХ ст., зокрема до творчості 

М. Синякової. 

З 1996 року в стінах Сімферопольського художнього музею відбувається 

«Бієнале камерної акварелі Криму». З того часу та майже щорічно на 

«Бієнале» виставляються твори кращих кримських акварелістів. Такий захід 

сприяє стабільному зростанню майстерності художників, більшої їх 

мотивації в роботі. Виставки покликані об’єднати найкращі досягнення в 

напрямку акварелі серед кримських митців. 

З 1982 року в Бахчисараї працює В. Кель. Численні акварельні пейзажі 

художника присвячені цьому місту. У них він зосереджує увагу на одній із 

характерних особливостей Бахчисараю – гармонійній єдності його східної 

середньовічної архітектури з пластикою природних форм, пишучи з початку 

до кінця по мокрому паперу. 

Напружено-емоційний мазок виокремлює живопис К. Почтового. 

Художник працює динамічними запальними рухами пензля. За напругою 

пристрастей, які розгортаються на папері між лінією, площиною і кольором, 

митець не набагато поступається Я. Басову. Але в мистецтві К. Почтового 

більше подібності до натури. Відчувається нестримний, інтенсивний рух 

руки майстра, як, наприклад, у пейзажі «Дорога біля моря» (1988, рис. 

4.3.252). У межах одного аркуша художник працює і тонким, ледве помітним 

шаром акварелі, і щільною плямою, особливо в зображенні дерев, що надає 

фактурності його живопису, як у пейзажі «Весна в Симеїзі» (1994, рис. 

4.3.253). По вже пролесованому паперу він довершує зображення 

динамічними експресивними штрихами фарби, підкреслюючи форму 

предметів. 
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Тонко злагоджені  кольорові відношення привертають увагу до міського 

пейзажу А. Макєєва «Вид на Собор Олександра Невського в Ялті» (2001, рис. 

4.3.254). Відчувається романтика старого міста, в зображенні якого митцеві 

вдалося втілити дух його давньої історії завдяки проробці окремих деталей. 

Віртуозне володіння технікою алла прима дає змогу митцеві створити 

враження похмурого південного дня, коли фарби природи набувають не 

сірого відтінку, як це буває на півночі, а особливої колірної гармонії. 

Художника Ігоря Шипіліна називають кримським Врубелем за його 

мозаїчний живопис, оскільки мазки майстра нагадують дорогоцінне каміння. 

Митець зазнав  впливу кримського колориста Г. Дереджиєва, який переважно 

писав олією. Саме його І. Шипілін вважає своїм учителем. Разом вони часто 

працювали в живописному татарському селищі Соколине (Кокози), де за 

радянських часів була творча дача митців. Це одне з улюблених місць 

кримських пейзажистів, в якому по-справжньому відчувається дух Криму, 

його східна екзотика. 

Більшість пейзажів  І. Шипіліна відтворюють перехідний час доби, коли 

вже не день, але ще і не ніч. У них переважає срібляста гама кольорів. 

Художник не любить яскравого різнобарв’я, його фарби витончено 

рафіновані. Мотив самотнього будинку і тріпотлива манера письма в акварелі 

Шипіліна «Кинутий будинок» (1990, рис. 4.3.255) нагадує творчу манеру 

сімферопольського майстра Р. Нетовкіна. 

Останнім часом І. Шипілін усе частіше вдається до казковості, 

наповнюючи свої пейзажі міфологічними персонажами – величезними 

рибами, мушлями, образами святих. Поверхня його живопису все більше 

нагадує інкрустації самоцвітами. 

У 2001 році разом з однодумцем О. Кропком (Сімферополь) І. Шипілін 

утворює «Лігу акварелістів Криму». ЇЇ мета – популяризація акварелі як 

самостійного виду образотворчого мистецтва. Духовним наставником і 

творчим натхненником групи І. Шипілін виступає до сьогодні. Головною 

умовою участі в «Лізі» є суто творче ставлення до образотворчого мистецтва 
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та високий професіоналізм. До її складу увійшли переможці і постійні 

учасники «Бієнале камерної акварелі Криму»: М. Дудченко, Т. Зінькова, 

О. Кропко, Є. Молчанова, В. Проценко, О. Собко, В. Трусов, А. Усеїнов. 

Високої майстерності в акварелі досягає архітектор за фахом  О. Кропко. 

Художник працює в традиційній техніці, що ґрунтується на лесуваннях. 

Поверхня його живопису створює враження купи дрібних уламків 

різнокольорового скла, які на відстані трансформуються в цілісний образ. 

Своєю світлоносністю ці твори нагадують вітражі (рис. 4.3.257). 

Увагу митця привертають звичайні мотиви – занедбані кримські 

подвір’я, білені мазанки на березі, що втрачають стару черепицю, утворюючи 

принадний контраст із синню моря і далечі, перекошені халупи, які 

потопають у кущах бузку. Таким чином, уважний погляд майстра в 

непривабливих і навіть убогих фрагментах предметної реальності знаходить  

риси справжньої краси. Її він знаходить у простому кущі бузку або гілки 

мигдалю і відтворює в кольоровій музиці свого живописку. В акварельних 

пейзажах О. Кропка відчувається дихання Криму (рис. 4.3.256). Одна з 

центральних та улюблених тем митця – морське каміння, що стає предметом 

пейзажного жанру. 

У 1994 році відбувається творчий розквіт аквареліста Алі Мухаммеда 

(О.Каленчук). Не отримавши грунтовної художньої освіти, окрім дитячої 

художньої школи, він самотужки подолав шлях від художника-аматора до 

митця-професіонала. Наприкінці 1980-х років, починаючи займатися 

живописом, Алі Мухаммед обирає техніку багатошарової акварелі та віддає 

перевагу природним ландшафтам. Як правило, це широкі багатопланові види, 

гірські ущелини, пустинні скелясті урвища, на яких не зустрінемо людини. З 

часом пластична мова художника набуває все більшого узагальнення. 

Помітні паралелі з М. Волошиним, подекуди з В. Фельдманом, але 

Мухаммед більше деталізує свої зображення. Його пейзажі – це правдиві 

відтворення обраного мотиву, на відміну від волошинських фантазій. І все ж 

мистецтво цих майстрів має загальне коріння, пов’язане зі Сходом. 
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Ландшафти Криму для Мухаммеда – це ключ до пізнання законів природи, 

вищої сутності буття. Алі Мухаммед чи не єдиний у кримському мистецтві 

ХХ ст. став на шлях наслідування М. Волошина. За розумінням мистецьких 

завдань художник близький до митців Кіммерії, але географія його інтересу – 

увесь гірський Крим (рис. 4.3.258; рис. 4.3.259). 

Одним із найвищих досягнень кримської акварелі є пейзажі Народного 

художника України, Лауреата державної премії АРК Л. Герасимова. Після 

закінчення Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова в 1988 

році, в якому дипломною роботою майстра була серія акварельних пейзажів, 

художник повертається до Сімферополя. Він не змінює обраного курсу – 

працює переважно аквареллю, постійно подорожуючи Україною, Росією, 

Європою. Для здійснення таких мандрів навіть збудував за старовинними 

кресленнями спеціальні суда «Івлія» і «Поліакра», які, пройшовши 

маршрутами античних мореходів і шляхами хрестоносців, ставали 

справжніми науково-дослідними лабораторіями та ще й чудовою майстернею 

для митця, творча уява якого все більше і більше збагачувалась новими 

образами. Після кожної подорожі з’являється новий цикл робіт, що включає, 

окрім пейзажів самого Криму, ще величезну кількість творів, присвячених 

різним куточкам землі, де він побував. 

Митець бере за основу  побачений мотив і створює його художній образ, 

сповнений романтики, загадковості, чарівної казковості (рис. 4.3.261). На 

допомогу приходить досконале володіння технікою алла прима. Йому 

однаково блискуче вдаються як залиті сонцем міські пейзажі, так і занесені 

снігом селища (рис. 4.3.260). Серед улюблених мотивів – перекошені сільські 

церкви і повні величі міські храми, які часто завершують зображення дороги, 

концентруючи на собі увагу (рис. 4.3.262), бо саме до храму ведуть усі 

шляхи. Так вважає митець. 

Особливо художник любить Сімферополь із його річкою Салгіром, 

часто пише міські парки, сільські околиці. Манера живопису дуже жвава, 

пейзажі майстра сповненні повітря, світла і свіжості. Митець часто зображує 
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дощову погоду, похмурий день. Він пише «по-мокрому», а потім кропить 

зображення водою задля більшого відчуття вогкості. Як правило, автор 

працює «по завчасно зволоженому, вимоченому декілька днів у спеціальному 

розчині аркуші «торшона», що позбавляє фарбові мазки жорсткості, надає 

віртуозності, артистизму й свободи живописній манері» [185, 4]. Працюючи 

«англійською аквареллю», «він не змішує її з іншими техніками, не 

користується олівцем, білилами – білого кольору надає сам папір» [185, 4]. 

Характерна особливість творів Л. Герасимова – широкий діапазон 

колористичних нюансів. У пейзажі «Сліпий дощик» (1994, рис. 4.3.262), 

зображуючи старий центр Сімферополя, майстер надзвичайно тонко передає 

стан природи, трансформуючи форми довкілля, підпорядковуючи їх 

загальному задуму. Для своєї роботи в акварелі художник навіть 

сконструював спеціальний етюдник, який дає можливість творові перебувати 

в горизонтальному положенні. Завдяки багаторічним тренуванням Герасимов 

працює неначе на одному подиху, швидко наносить фарбу на аркуш, 

досягаючи  замисленого ефекту. 

Тяжіння до відтворення краси природи краю не покидає кримських 

митців і в складні 1990-і роки. У Криму продовжують працювати і 

художники старшого покоління, і молодші – сімферопольці Є. Сизикова, 

Л. Кушнарьова, Л. Грейсер, М. Дудченко, О. Ушаков,  А. Сеїт-Аметов (рис. 

4.3.263) (с. Курганне), В. Папій (п. Куйбишево), севастопольці В. Ольхов, 

А. Колесник, ялтинець В. Ростовський (рис. 4.3.265). Міцніє талановита 

молодь з її розмаїттям нових образів кримської природи – Р. Нетовкін 

(Сімферополь), В. Нікулов (Керч). 

Поєднання глибинних традицій Сходу з досягненням 

західноєвропейської культури в мистецтві кримської акварелі другої 

половини ХХ ст. уособлює творчість Раміза Нетовкіна. Учень талановитих 

акварелістів Криму О. Козлова і П. Чистиліна, він продовжує традицію 

перших кримськотатарських митців У. Боданінського, А. Абієва, 

А. Яр-Мухамедова, А. Устаєва, інших, які мали ґрунтовну професійну освіту 
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та відтворили дух Сходу у своєму мистецтві. Орнаментальне мислення 

Р. Нетовкіна є його характерною національною особливістю. Архітектурні 

мотиви у своїх пейзажах митець розкриває як орнаментально-казковий світ, 

сповнений каліграфічної витонченості. Належну увагу він приділяє деталі, 

особливо в архітектурній формі, часто роблячи її лейтмотивом своїх творів. 

Так Раміз Нетовкін намагається через «мале сказати про велике» [206, 95], як, 

наприклад, в акварелі «Арка» (2006, рис. 4.3.264). 

Старенькі вулиці в акварелях  В. Таїрова  зачаровують глядача. Вони і є 

героями мистецьких роздумів художника. У пейзажі «Вулиця старого 

Бахчисараю» (1995, рис. 4.3.267) темна фігура людини на дорозі 

сприймається як втілення самотності. Завдяки виразним затіканням і 

розмивкам майстер домагається такого ефекту, коли здається, що зображення 

створено не на папері, а на склі, нагадує емаль. Усе в картині працює на 

враження руху, що створюється, з одного боку, виразною перспективою 

вулиці, ритмом, утвореним димарями, стрілою мінарету, травою на даху, а з 

іншого – характером поверхні самого живопису. 

На початку 1990-х років у Керчі патріархальний дух найстарішого міста 

відтворено в акварелях О. Андрущенка – лауреата «Бієнале камерної акварелі 

Криму». Майстер із досконалою точністю зберігає нюанси рідних йому 

митридатських вулиць (рис. 4.3.268; рис. 4.3.269). Ніщо цікаве, що має 

зв’язок зі старовиною, не сховається від уважного погляду митця. Він, немов 

історик, копітко збирає свій матеріал. Як правило, стриманий колорит його 

пейзажів допомагає втілити образ сивої давнини. Майстер працює методом 

«італійської акварелі». «Дромос. Царська могила IV ст. до н.е.» (2004, рис. 

4.3.270) є однією роботою з його серії «Кам’яний літопис давньої Керчі». 

Таке мистецтво особливо актуальне сьогодні, коли на наших очах руйнують 

історію там, де її потрібно зберігати. 

Можна сказати, що завершує сторінку кримської акварелі ХХ ст., 

закладену її засновниками М. Волошиним, К. Богаєвським, М. Казасом, 

народжений на давній кіммерійській землі  В. Нікулов. Його яскравий талант, 
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породжений античним Боспором, Митридатом, увібрав у себе енергетику 

минулих століть. Прадавня краса рідного краю надихала митця, який не 

уявляв життя в іншому місті, окрім Керчі. 

Повернувшись додому після навчання в Донецькому художньому 

училищі в 1989 році, В. Нікулов ще не мав можливості ознайомитися з 

творчістю М. Казаса – вихідця з Херсонесу, іншого античного міста в Криму, 

тобто певна схожість, що багато в чому простежується в їх мистецтві трохи 

не через століття, пояснюється спільністю походження з давніх античних 

міст, історичною тяглістю та розумінням митців своєї причетності до неї. 

Широка ерудиція В. Нікулова – адже, окрім образотворчості, митець 

захоплювався ще перекладами, особливо Едгара По, писав вірші – давала 

поживу для постійних філософських роздумів, творчості. Як і М. Казаса, його 

мистецтво було тісно пов’язане з літературою. Обидва займались 

ілюстрацією літературних творів. 

У картинах В. Нікулова глибокий філософський зміст утілювався через 

пейзаж. Коло сюжетів майстра – трагічність світобудови, катастрофи, 

міфологія, поганські обряди – усе це образи його фантастичних візій (рис. 

4.3.271). Твори В. Нікулова епічні за своєю суттю, і це вже традиція для 

майстрів «кіммерійського пейзажу». У його маринах з’являється мотив 

самотнього вітрильника, у степових пейзажах – самотнього храму, «що 

покосився, пливучи по пагорбах, як кораблик по морю» [90, 71]. Художник 

часто зображує фігурку людини, що ширяє у вишині неба, або тоненькі 

деревця посеред розтрісканої землі. Такою митець уявляє людину, її душу, 

себе – тендітною, немов «піщинку у Всесвіті, що цілком і повністю залежить 

від стихій» [90, 71]. Не випадково в його творах присутній мотив поганства, 

одухотворення природи, адже митець усім своїм єством прагнув до єдності з 

нею, відчував себе її часткою. Л. Лазенкова зазначала, що в його «пейзажах 

фантастичного спрямування превалює тема боротьби різних стихій. Скелі 

іноді нагадують чудовиськ, що застигли в сутичці» [90, 71]. А степ в 
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акварелях Нікулова – це друге море, напевно, саме таким убачає художник 

рідний йому степовий Крим. 

Неабиякий талант дав змогу В. Нікулову створити глибокі історичні 

ретроспекції, що є традиційним для «кіммерійського пейзажу», і в той же час 

стати новатором у кінці століття. У роботі «Загибель Атлантиди» (1990-і, 

рис. 4.3.273) простежуються перегукування з сучасністю: знищений у 1970-і 

роки храм Тезея, що нагадував про античність, поряд з яким мешкав митець, 

зображений серед хвиль буремного моря – чи то житейського, чи то Боспору 

Кіммерійського. 

У пошуках більш виразної графічної мови художник вносить у свої 

роботи елементи, властиві фотографії, – позитивні та негативні зображення 

трави, дерев, хмар на кольоровому фоні краєвиду (рис. 4.3.272; рис. 4.3.274). 

Для кримського пейзажу це стає новацією. Серед художніх особливостей 

пластичної мови митця притягує увагу і зв’язок колористики з офарбленням 

грецьких чорно-фігурних та червоно-фігурних ваз, яких до речі чимало в 

Керченському музеї старожитностей (рис. 4.3.274). 

У цілому у творчості розглянутих вище представників мистецтва 

акварелі в Криму другої половини ХХ ст. простежується тенденція до 

більшої різноплановості, ніж в олійному живописі з його наданням переваги 

імпресіоністичним ремінісценціям (лінія Ф. Захарова) або продовження 

традиції кіммерійського пейзажу. Полістилізм у кримських акварельних 

пейзажах відзначається більшою різнобічністю. Характерним із кінця 1980-х 

років стає висвітлення палітри, фарба набуває своєї основної риси в цій 

техніці – прозорості, крізь яку просвічується фактура паперу. Як правило, без 

додавання інших матеріалів митці все більше прагнуть до чистоти кольору, 

багатства і тонкості відтінків. 

Нові тенденції в емоційному осягненні мотиву прозвучали в акварелі 

Я. Басова – учня М. Самокиша. Художник спрямував свій пошук на 

експресію вираження, виявлення всього арсеналу матеріальних властивостей 

і можливостей фарби у відтворенні нестримного руху нашого часу. Взагалі 
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для акварелістів другої половини століття – Л. Герасімов, І. Шипілін, 

В. Проценко, О. Кропко, В. Таїров, К. Почтовий – у тій чи іншій мірі 

притаманна експресивність. 

Класична культура краю обумовила вельми рідкісне звернення 

художників до мистецтва лубка, народного живопису, але ці тенденції 

вбачаються у творчості В. Полянициної, у якій, до речі, прозвучали 

авангардні мотиви як нечасте явище в живописі Криму.  

Є. Карциганов в акварелі й кримські татари, М. Чурлу, А. Бараш, Р. Усеїнов, 

які віддають перевагу олії, працюють у цьому напрямку. 

Однією з характерних рис художньої творчості в Криму другої половини 

ХХ ст. стає те, що деякі з його представників паралельно займались і 

поезією. Ця традиція була закладена ще на початку ХХ ст. М. Волошиним. У 

другій половині століття своє пейзажне бачення втілюють у віршах 

акварелісти П. Чистилін, О. Ушаков, А. Макєєв, В. Нікулов, ін. Це 

взаємозбагачує їхнє мистецтво. Як і пейзажі зазначених майстрів, що 

знайомлять глядача з унікальною архітектурою предковічних міст, їх вірші 

закликали до уважного, шанобливого ставлення до старовини, збереження 

неповторності краю. 

Наприкінці ХХ ст. та на початку нового у світосприйнятті акварелістів 

Криму виявилися схожі тенденції з притаманними митцям початку століття, 

а саме: сприйняття дійсності крізь призму міфу. Але головним для другої 

половини століття стало осягнення внутрішньої суті мотиву не медитативно-

заспокійливого, як це було в першій половині століття, а бурхливо-

емоційного його відтворення. 

 

4.4. Безперервність пейзажної традиції у творчості кримських татар 

після депортації 

 

Однією з характерних особливостей розвитку пейзажу в образотворчому 

мистецтві татарського населення Криму є безперервність традиції від 
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зародження жанру в 1920-і роки. Вона мала продовження в роки депортації 

(1944–1988) та після повернення татар на батьківщину наприкінці 1980-х 

років і до сьогодні. Традиція реалістичного живопису не перериває свій 

розвиток, незважаючи на соціальні та політичні негаразди, що випали на 

долю народу. Пейзаж залишається провідним жанром у станкових формах 

образотворчого мистецтва кримських татар. Деякі з них продовжують 

працювати над темою рідного пейзажу в депортації, створюють картини за 

уявою, пригадуючи краєвиди батьківщини. Так працювали М. Абселямов 

(рис. 4.4.276), С. Османов. Пейзажі Криму, які С. Османов створював у 1980–

1990-і роки за уявою та з натури, зберігають зв’язок із реалістичними 

принципами (рис. 4.4.305), викликають асоціації з творчістю куїнджістів. А в 

зовнішніх ефектах простежується «наліт театральності», пов’язаний «з 

акторською професією художника» [122, 183]. 

На початку 1960-х років у кримських татар з’являється можливість 

відвідувати Крим в якості гостей. У 1960 році сюди приїздить студент 

Ленінградського інституту живопису, скульптури та архітектури 

ім. І.Ю. Рєпіна О. Чубаров. Він пише невеликі етюди в традиціях надбань 

кримської школи пейзажного живопису. Привертають увагу «Кримський 

пейзаж» (1960-і, Пр. вл.), «Етюд. Човни біля причалу» (1960, рис. 4.4.277), 

«Вид на Аю-Даг» (1960-і, рис. 4.4.278), «Човни» (1960-і, Пр. вл.). 

У 1970-х роках К. Емінов, випускник студії  М. Самокиша та учень 

студії  В. Яновського до депортації, створює в Криму серію пейзажів. Роботи 

пов’язані між собою тільки темою. Стилістика й техніка виконання різні. У 

пейзажі «Старий Гурзуф» (1970, рис. 4.4.279) широка узагальнююча манера 

живопису поєднана з декоративними прийомами модерну. Декоративності 

зображенню надають силуети темно-зелених кипарисів, графічна виразність 

гілок дерев, темні контури обрисів каміння в кладці білої стіни на 

передньому плані. Незважаючи на те, що автор приділяє особливу увагу лінії, 

живопис не втрачає свіжості. У зображенні відчувається повітря. У пейзажі 

«Маслини» (1970, рис. 4.4.280) ремінісценції модерну помітні сильніше. 
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Стовбури дерев та чагарники окреслені темного кольору уривчастою лінією. 

Помітно, що фарбу художник наносить нервово, напружено, особливо в 

малюнку листя дерев, крони яких сприймаються як силуетні, наче вирізані, 

на задньому плані. Простежується зв’язок із пластичними набуттями 

мистецтва модерну, експресіонізму, пошуками феодосійців М. Латрі та 

К. Богаєвського на початку століття. 

Інші два пейзажі «Південна розповідь» (1970, рис. 4.4.282) і «Свіжість. 

Аю-Даг» (1970, рис. 4.4.281) відтворюють однаковий мотив: зображена в 

профіль гора Аю-Даг та екзотичний сад на передньому плані. У картині 

«Свіжість. Аю-Даг» небо написано відмінною від усього зображення 

манерою. Схожий малюнок хмар знаходимо в акварелях М. Волошина, 

І. Білібіна. Художник обводить гору по контуру тонкою темною лінією, так 

само як і скелі на її фоні. Від того зображення здається вирізаним. Контуром 

синьої фарби митець обмальовує і темні дерева, на фоні яких розташовує 

жовтогарячу групу кущів. Загальною тенденцією для творчої манери автора є 

поєднання живописних та графічних прийомів у межах одного полотна. Це 

притаманно і пейзажу «Південна розповідь» (1970, рис. 4.4.282). К. Емінов – 

один із небагатьох митців татарського народу довоєнного покоління, хто 

звертається у своїй образотворчості до надбань модерну. До Сімферополя в 

1975 році приїздить на навчання до Кримського художнього училища 

Р. Нетовкін, який уже наприкінці 1980-х років стає одним із провідних 

кримськотатарських митців. 

Таким чином, С. Османов, К. Емінов, О. Чубаров, А. Мустафаєв 

належать до тієї групи кримськотатарських художників, які народилися в 

Криму та отримали тут перші навички в мистецькій професії, але свій 

творчий шлях розпочали за межами півострова. Усі вони, крім  К. Емінова, 

повернулися до Криму після депортації та продовжили тут художню 

діяльність. Їхні твори є ланками в безперервному ланцюгу традиції 

пейзажного живопису кримських татар, який тяжіє до реалістичності в 

зображенні, але і відчув на собі впливи модерну. Реалістична традиція 
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пейзажного живопису кримських татар була закладена в 20–30-х роках 

ХХ ст. У. Боданинським, А. Абієвим, А. Яр-Мухамедовим, які стояли біля 

джерел її формування. 

Наступну групу складають художники, які народилися в депортації в 

1940–1960-х роках. Саме вони являють головну творчу силу після 

повернення до Криму наприкінці 1980-х і до сьогодні. Полістилізм, який 

панує в ці часи на пострадянському просторі, не оминув і мистецькі пошуки 

кримських татар. Це вже четверте покоління професійних 

кримськотатарських митців, більшість з яких отримали освіту в художніх 

закладах азіатського регіону. Всі вони були розосереджені за часів 

депортації. Їхні творчі манери несхожі. Але Крим об’єднує цих митців 

загальною національною платформою, що і зумовило специфіку розвитку 

кримськотатарського пейзажного живопису в пострадянський період. 

Цікаво відстежити змістовне наповнення, розмаїття образно-

стилістичних пошуків, методів та концептуальних рішень в їх творчості в 

рамках одного жанру. Особливу увагу привертає художник  М. Чурлу. Його 

пейзажі втілюють глибокі філософські роздуми і внутрішні переживання 

кримськотатарського народу, якому довелося пройти через депортацію. 

Живопис митця вдало схарактеризувала  С. Червонна. Дослідниця вважає, що 

«творчість художника, провідним жанром якого є пейзаж, близько до того 

напрямку сучасного художнього авангарду, який входить в 

інтернаціональний «соц-арт» [170, 278]. 

Мамут Чурлу послідовний у стилістиці та образно-пластичній мові своїх 

пейзажів. Живописом митець починає займатися з 1987 року під час своєї 

першої подорожі до Криму, і вже через два роки його приймають до Спілки 

художників, зважаючи на неабиякий талант митця, високий творчий 

потенціал та оригінальність мислення. Художня діяльність М. Чурлу стає 

невід’ємною частиною національно-визвольного руху кримських татар у 

період 1980–1990-х років. 
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М. Чурлу один із небагатьох в історії кримського живопису, хто 

заговорив із глядачем мовою авангарду. На початку 1990-х років відголоски 

цього стилю можна також побачити в роботах керченського митця 

Є. Карциганова. Обидва розуміють авангард крізь призму світосприйняття 

кінця ХХ ст. Чурлу засоби своєї образної мови поєднує з принципами 

експресіонізму, що помітно в пейзажах «Останній мінарет» (1989, 

рис.4.4.283), «Вуличка в Бахчисараї» (1989, рис. 4.4.284), «Депортація» (1995, 

рис. 4.4.286). Автор вдається до поєднання прийомів сезаннізму і модерну 

(«Дорога в Перевальному» (1998, рис. 4.4.285), «Полетимо на Аю-Даг» (2001, 

рис. 4.4.287). Свої пейзажі  М. Чурлу наближує до знака, вони емоційно ємні 

і вбирають усю глибину задуму. Не так давно в живописі М. Чурлу 

з’являється тенденція зображати краєвид в інтер’єрі як фрагмент твору: його 

можна побачити у відкритих дверях, вікні або в картині на стіні, як, 

наприклад, у триптиху «Депортація» (2011, рис. 4.4.288). 

Відхиляється від звичного для покоління довоєнних митців та тих, хто 

працював у депортації, творчого методу і К. Джеппаров. Художник не є 

пейзажистом, він створює картини, дії в яких розгортаються на фоні 

природи. У картині «На гастролі» (1995, рис. 4.4.289) пейзаж займає значну 

частину полотна, а художній образ скрипаля, що ширяє в повітрі, нагадує про 

твори М. Шагала. Помітно, що майстер захоплений єврейською темою, 

притаманною багатьом його полотнам. 

У картині «На гастролі» над охопленим туманами Санкт-Петербургом 

летить музикант. У правій руці він тримає парасольку, а в лівій – скрипку. 

Небо, в якому він пролітає, займає більше двох третин зображення. Єдина 

яскрава пляма на полотні – золотий купол Ісакієвського собору. Шпиль 

Адміралтейства блідніший за нього. Образ скрипаля розташований саме над 

ними, від того здається, що будівлі утримують його своїми невидимо 

продовженими шпилями. Скрипаля зображено з різних точок зору: ноги 

намальовані в профіль, тоді як інші частини тіла повернуті у фас. У роботі всі 
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ознаки примітивізму, притаманні авангардному живопису ХХ ст. Саме в 

цьому напрямку художник знаходить своє творче обличчя. 

У картині «Вавилонська вежа» (1996, рис. 4.4.290) груда каміння 

утворює вежу, яка нагадує про печерні міста Бахчисараю, що в природі 

тягнуться горизонтально, а в  К. Джеппарова вони розташовуються ярусами, 

утворюючи вежу. Ми бачимо всю крихкість і нестійкість цієї природної 

конструкції, схожої на фантастичну архітектурну споруду. Від її підвалин і 

більше половини висоти займають очниці, в яких, напевно, колись були 

мешканці. Але всі покинули вежу, вона залишилась самотня й ось-ось 

завалиться. Це, можливо, є алегорія автора, що відображає становище 

кримськотатарського народу і його культури. 

Тема шляху, очікування та повернення простежується в живописі 

І. Нафієва. Художник працює в жанрі пейзажу та органічно уводить до 

картин зображення живих істот. Одинокий собака, птах, або людина мають 

глибоке змістовне навантаження у його творах. Як правило, вони втілюють 

велику журбу. Але зображення від того не справляє гнітючого враження, 

навпаки в ньому завжди відчувається надія. 

У картині «Повернення» (2000, рис. 4.4.291) зображено старого, який 

більш ніж через сорок років повернувся до рідного села. До чого він 

прийшов?  Батьківська хата ось-ось завалиться. Митець майстерно вибудовує 

зображення будинку таким чином, що здається, мов сакля осідає сповзаючи 

вниз. Осінь якнайкраще відповідає стану душі людини та всього покоління, 

яке прагнуло повернутися додому, а опинилося на пустирищі. Ця трагедія 

людської долі стала провідною темою живопису багатьох 

кримськотатарських митців після повернення з депортації. Реалістичність 

зображення переконує в правдивості моменту. 

У картині «У чеканні» (1999, рис. 4.4.292) на березі моря біля покинутої 

хати одиноко сидить пес і уважно дивиться в далечінь. Композиційним 

центром полотна художник робить будинок, виділяючи його тоном і 

кольором, тоді як зображення собаки наближене до відтінків гальки. Чайки, 
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єдині сусіди, теж незабаром улетять, а він залишиться тут назавжди чекати 

своїх господарів. Самотності в сюжеті, серед іншого, надають сходи. 

Розташовані фронтально до глядача, вони немов запрошують пройти по 

кам’яній доріжці та піднятися. Рожево-блакитні та бузкові відтінки надають 

художньому образу відчуття замріяності, мінливості, нагадують про сни, які 

бачив народ у депортації. 

У полотні «Раннім ранком» (1995, рис. 4.4.293) холодний, пронизуюче-

синій колорит відтворює атмосферу часу, коли виселяли татар. Про це 

нагадує відкрита вантажівка з людськими постатями на горизонті. Два вікна, 

покинутої будівлі, немов очі живої істоти, жалібно дивляться на глядача. Як 

символ спустілості сприймається скинута завіса в одному з вікон хати та 

відперті навзнак двері. І знову єдиним господарем залишається пес, який 

гавкає услід від’їжджаючим. Паркан, що з огорожі перетворюється в 

залізничні колії та шпали, виступає як особливо ємкий символ довгого 

тяжкого шляху депортованого народу. 

Назви робіт «Повернення журавлів» (1998, Вл. авт.) та «Стомлений 

подорожанин» (2001, Вл. авт.) говорять самі за себе. У картині «Повернення 

журавлів» бачимо, як повертаються птахи додому, а людина залишається 

серед безкінечних азіатських пісків. 

Куди прямує персонаж картини «Стомлений подорожанин»? До Мекки 

чи до Криму? На наш погляд, у розумінні багатьох кримських татар, які 

пережили депортацію або народилися в той період, Крим був другою 

Меккою. Пейзажі схожі між собою композиційною побудовою. Автор 

розміщує в лівому нижньому куті мандруючу людину, а на другому плані – 

єдиним масивом архітектурний ансамбль або природну форму – кам’яні 

скелі, схожі на печерні міста Бахчисараю (в «Стомленому подорожанині»). 

Пейзаж не став провідним жанром у творчості  І. Веліуллаєва. Художник 

– майстер сюжетної картини символістичного спрямування. Але в полотнах 

Ісмета пейзаж виступає важливою складовою, невід’ємною від усього 

художнього задуму. 
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У картині «Місяць над Кубанню» (1985, рис. 4.4.294) на тлі огорнутого 

місячним світлом нічного пейзажу наче на п’єдесталі стоять, тримаючи 

дитину, чоловік і жінка, а погляд їх спрямований за межі полотна. Постать 

чоловіка немов розчиняється у краєвиді. Щось важливе там привернуло їх 

увагу. Обличчя здивовані, очі уважні. Жіноча постать нестійка, здається, 

одна мить, і вона вже за межами картинної площини. Відчуття хиткості, 

нестійкості викликає й зображення пейзажу. Таким чином митець виводить 

сюжетну лінію твору за межі картини в простір глядача, звертаючись до його 

уяви, доосмислення. 

Площинне рішення та спосіб накладання фарбового шару 

горизонтальними і вертикальними протяжними рухами пензля споріднює цей 

та інші твори Ісмета з гобеленом та пошуками сучасних митців. Картина 

монументальна за своєю суттю. А блакитно-зеленувато-жовта з 

домінуванням червоного кольорова гама художника – одна з особливостей 

його живопису. 

Затишні кримські вулички – провідний мотив акварельних пейзажів 

Р. Нетовкіна. Акварель у Раміза, як правило, не політизована, «не несе прямої 

агітації, плакатного навантаження, але в її витонченому артистизмі 

заключена складна програма відродження національного духу, моральної 

чистоти, мусульманської етики» [170, 281]. С. Червонна справедливо 

стверджує, що в його «пейзажних мотивах немає нав’язливої мусульманської 

атрибутики, але завжди висловлена усталеність тієї вікової культури Сходу, 

яка віками формувала архітектурний образ кримських міст і сіл» [170, 282]. 

Досконало володіючи технікою акварелі, митець у такий спосіб зберігає для 

нащадків образи стареньких кримських вуличок, показує їх казковість, 

особливо тих, що мають східний колорит. 

Раміз працює в кращих традиціях кримського акварельного живопису. 

Бачимо, як алла прима він закладає головні тонально-кольорові відношення, 

а потім прописує тонким пензлем деталі зображення (рис. 4.4.297). Це надає 

враження примареності, відчуття мерехтіння його акварелям. Художник 
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настільки природно уводить архітектуру в оточуюче середовище, що вона 

здається невід’ємною частиною всього ландшафту. Е. Черкезова помічає, що 

у творах Нетовкіна поєднані «реальність, казка з дитинства, мрія, спогади і 

миттєві відчуття від пам’яток архітектури, що руйнуються» [92]. Митець 

поетизує те, що назавжди йде від нас під тиском нещадно наступаючої 

урбанізації. Він багато уваги приділяє архітектурним деталям, бо вони 

доповнюють художній образ, надаючи йому казковості, відчуття затишку 

старовинних вулиць. Ажурні карнизи та решітки, орнаменти – іноді головні 

герої в пейзажах Нетовкіна. Кладка цегельної стіни, понівечені кам’яні 

сходи, черепичний дах або старий ліхтар – усі вони старі друзі художника, 

завдяки яким вибудовується концепція художнього образу. 

До числа найталановитіших митців пейзажу, які працюють у Криму 

після повернення з депортації, слід віднести і Нурі Якубова. Випускник 

Московського художнього інституту ім. В.І. Сурикова, він у більшості своїх 

полотен віддає перевагу ліричному пейзажу, дотримуючись реалістичних 

принципів. У маринах художник спирається на традиції кримського 

живопису ХІХ ст., як, наприклад, у пейзажі «Хвиля» (2003, Вл. авт.). Також 

майстер звертається до академічної манери старих майстрів, що писали види 

Італії («Причал у Гурзуфі» (2003, Вл. авт.), «В’їзд у Бахчисарай» (2003, рис. 

4.4.295). 

Але море не стало головною темою його живопису. Е. Черкезова 

помічає: «Одним з улюблених мотивів Якубова з середини 90-х років є 

пейзаж із зображенням двоповерхових будинків із вузькими вуличками і 

квітучим рожевим чагарником, з характерними куточками південного 

побережжя Криму» [92]. У таких мотивах, як «Трояндова алейка» (1991, рис. 

4.4.296), «Трояндові сходи» (1992, Вл. авт.), «Фонтан у Старому Криму» 

(2003, Вл. авт.) митець знаходить своє творче обличчя. Художник постійно 

звертається до завалин своєї пам’яті, в яких знайшли своє місце розповіді 

старих очевидців про той Крим, що був колись. Він поетизує все навкруги, 

створюючи романтичний образ півострова своїми, наче сповненими 
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музичного звучання пейзажами. Якубов  відводить глядача  від реальності не 

так далеко, як це робив  К. Богаєвський у своїх історичних фантасмагоріях, а 

лише на 100–200 років назад. Характерною рисою пейзажів Н. Якубова є те, 

що його алеї і вулички часто приводять нас до моря. Море ніби замикає 

зображення, його ледве видно, але воно кульмінація усього. До моря ведуть 

усі шляхи і дороги. 

Навряд чи можна не погодитися з Е. Черкезовою, яка зазначає: 

«Р. Нетовкін і Н. Якубов відтворили у своїх творах казку <…> про 

«справжній» Крим із його численними старими будинками, з червоною 

черепичною покрівлею, вузькими вуличками, фонтанами і мечетями» [92]. 

Переважно гладку манеру живопису майстер поєднує з технікою лесування, 

особливо це помітно в зображенні неба. 

Художньо-образне вирішення картин Алі Белялова вводить його до кола 

сучасних митців, що віддають данину символізму. Особливо цікавими 

виявляються «Озенбаш» (2000, рис. 4.4.300), «Дервіш (милостиня)» (2001, 

рис. 4.4.299), «Весна» (2004, рис. 4.4.298). Картина «Весна» привертає увагу 

оригінальністю художнього задуму. Майже весь формат полотна по 

горизонталі займає зображення білої стіни татарської огорожі – дувалу, і 

лише помаранчево-охристі ворота пожвавлюють її образ. Стіна контрастно 

виокремлюється на тлі синього неба. Бузковий кущ – єдина «жива істота» в 

картині, яка зростає на подвір’ї і жадібно виглядає на вулицю. У цьому 

відчутна аналогія зі становищем жінки в мусульманському світі. Автор і 

раніше підіймав це питання в картині «Дервіш (милостиня)». Композиційний 

центр пейзажу «Весна» – тінь від мінарету на білій стіні. Сам мінарет, як 

символ відродження кримськотатарської культури, відсутній, є лише його 

проекція. А може це тінь загиблого мінарету, який залишився існувати в 

спогадах і народній уяві? 

У картині «Дервіш (милостиня)» (2001, рис. 4.4.299) пейзажу відведено 

окреме місце і значну роль у системі художнього образу. Він об’єднує 

об’єкти з різним символічним навантаженням. У картині показано дервіша, 
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який отримує милостиню з рук молодої мусульманки. Але гроші падають 

мимо, бо він задивився на чудові лілії, які приречені зростати в тіні 

мушарабі, власне, як і ця жінка. Таким чином проводиться аналогія між 

мусульманськими жінками і цими квітами, що розквітають у тіні мушарабі, 

за завісою якого скрито таємниці внутрішньогаремного життя. Зображення 

побудоване на контрастному співставленні темного мушарабі зі світлою 

татарською вулицею. Автор викривляє перспективу вулиці, від чого вона 

здається довшою, і довшим стає шлях дервіша. Над вулицею, у високому 

небі, бачимо надзвичайно світлий силует чи то мінарету, чи то свічки, але не 

існуючих, а  утворених малюнком хмар. Білою плямою в блакитному небі 

над довгою глухою вулицею він сприймається як добра надія на культурне 

відродження. Складне змістовне навантаження автор виразив, не вдаючись 

до оповіді, ілюстративності, а лаконічно вибудовуючи зміст символічними 

засобами. 

У ліричній картині «Озенбаш» (2000, рис. 4.4.300) простежується 

взаємопоєднання жанрів портрета і пейзажу. Пейзаж виступає фоном, 

декорацією, на тлі якої розміщена крупномаштабна постать дівчини. Твір 

тяжіє до монументальності. Кольорова гама полотна вирішена на взаємних 

доповненнях зелені далечини і яскравої рожевої сукні дівчини. Манера 

живопису Алі Белялова та композиційний лад його полотен перегукується з 

творами художника, що входив до другої плеяди довоєнного покоління – 

Тохтара Афтузова. 

На межі ХХ–ХXI ст. у народній традиції працюють Алі Бекіров, Асан 

Бараш (Сейдаметов). «Бельбецька долина» (2003, рис. 4.4.302) А. Бараша 

образно-пластичною будовою апелює до пейзажів феодосійського живописця 

С. Мамчича: пригадуються його «виноградники» 1960-х років. Привертають 

увагу картини «Місячна ніч у Байдарах» (1998, рис. 4.4.304) Алі Бекірова, 

«Продавець гарбузів» (2003, рис. 4.4.301) і «Вівці, що пасуться» (2003, рис. 

4.4.303) Асана Бараша (Сейдаметова), а також «Весняний Кара-Даг із 

будиночком» (1973 (?), рис. 4.4.275) Амета Сеїт-Аметова. 
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На сьогодні вже чітко визначилася безперервність пейзажної традиції в 

живописі кримських татар. Пейзаж залишається провідним жанром 

кримськотатарського образотворчого мистецтва до депортації, у період 

депортації та після неї. Але після повернення татар із депортації до Криму 

наприкінці 1980-х років розпочинається новий етап розвитку пейзажного 

живопису, характерною особливістю якого є полістилізм. Як зазначив 

І. Заатов: «Кінець ХХ ст. у творчості кримськотатарських художників 

ознаменував себе розмаїтістю образотворчих жанрів і течій, відродженням 

класичних напрямків: символізму, експресіонізму, сюрреалізму тощо» 

[155, 24]. 

Пейзажні твори тепер пройняті задумливим смутком, у них 

простежується гостра переоцінка цінностей у порівнянні із споглядальним 

характером творів довоєнних часів. Впливи модерну, помітні в роботах, 

створених ще за часів до депортації, залишаються і до сьогодні. 

Повертаючись до Криму наприкінці 1980-х років, більш ніж через сорок 

років вигнання, кримськотатарські митці активно, цілеспрямовано 

починають розробляти національну тематику. Художники підіймають 

важливі питання соціального характеру, етнічної дискримінації, вигнання у 

формі алегорій і символів. Характерною стає тема шляху. У пейзажному 

живописі вона набуває символістичного звучання як дорога в Мекку, у 

депортацію або пошук шляху повернення. Усе більше в орбіту 

кримськотатарського пейзажу входять традиції народного малярства. 

Але більшість пейзажів кримських татар періоду після депортації мають 

усе ж таки ліричний характер. Надання переваги реалістичному підходу 

пов’язано з тим, що, повернувшись до Криму, митці прагнули зобразити 

рідний край якнайправдивіше. Вони малювали його в депортації за 

спогадами та уявою, він з’являвся їм у сновидіннях. І нарешті митці 

отримали можливість писати з натури й використовують цю можливість. 

Рівень майстерності художників, які працюють після депортації, надто 

різний через відсутність можливості навчання в художніх закладах із 
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серйозними традиціями. Але представники середнього покоління (Н. Якубов, 

Р. Нетовкін, А. Белялов) отримали художню освіту у визнаних мистецьких 

закладах Росії та України, що виокремлює їх міцною професійною школою. 

Таким чином, традиція пейзажного живопису кримських татар, яка 

формуючись на початку ХХ ст., сприйняла та опрацювала, виходячи зі своїх 

національних особливостей, кращі надбання російської реалістичної школи й 

європейського мистецтва, була примножена наступними поколіннями за 

часів депортації та після неї. Тематика ліричного пейзажу поступово 

розширюється, залучаючи до себе нові теми, пов’язані з національною 

трагедією. Після повернення до Криму пейзажі митців набувають виразного 

національного характеру, колориту. З’являється прагнення до ствердження в 

пейзажі національної самобутності народу, його цілісності. 

Образотворче мистецтво кримських татар після повернення з депортації 

розвивалося за програмою, скоординованою національно-визвольним рухом, 

до якого входила більшість представників художньої інтелігенції. Пейзажі 

М. Чурлу і С. Османова були закуплені міжнародними організаціями. Музей 

у Бостоні (США) замовляє С. Османову серію робіт, присвячених 50-річчю 

депортації кримськотатарського народу. Пейзажі М. Чурлу закуповує 

Асоціація ПАП (Перебудова – арт – продакшн) у Парижі. 

Одним із перших кримських митців, який звертається до художньої 

мови авангарду та стверджує її у своїх пейзажах, стає М. Чурлу, який 

продовжує цю лінію й у ХХІ ст. Характерно, що з початку 2000-х років 

кримськотатарські митці відходять від ліричного осягнення дійсності, 

притаманного останньому 20-річчю попереднього століття, спрямовуючи 

пошуки вбік підкресленої декоративності, використання засобів мистецтва 

примітиву у своїх творах з їх східною казковістю. 
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Висновки до розділу 

 

Таким чином, з початку 1950-х років у Криму починає формуватися нова 

плеяда майстрів, які продовжують розвиток пейзажного жанру, що 

залишається головним у мистецькому просторі краю. Ще молоде на той час 

Кримське художнє училище, відчуваючи гостру нестачу високопрофесійних 

кадрів художників-педагогів, поповнилося за рахунок перших післявоєнних 

випускників столичних вузів (Москва, Ленінград, Київ), які з молодим 

завзяттям започаткували пленерний рух у регіоні, спираючись, перш за все, 

на надбання імпресіоністів. Згуртувавши навколо себе талановиту 

студентську молодь, ці художники-педагоги в Сімферополі сформували 

досить сильне ядро майстрів для продовження пленерної традиції в 

живописному пейзажі Криму на новій історичній фазі.  

Утім, пленерна традиція далеко не вичерпувала той комплекс завдань, 

що повстав перед пейзажним жанром на півострові. Приїжджі митці, як 

правило, полюбляли літні пленери. Не будучи місцевими, вони не могли 

глибоко проникнутись історією та прихованим образом кримської землі, 

зокрема Кіммерії, знищеними поселеннями й народами, буденним Кримом, 

відчути його зимовий стан. Усе більше нагадувала про себе необхідність у 

створенні ґрунтовної місцевої школи, зорієнтованої не лише на пленер, а й на 

пейзаж-картину. У результаті розвинулась, до речі природним шляхом, не 

просто така школа, а низка місцевих шкіл зі своїми специфічними 

особливостями в рамках одного регіону, що залишається маловідомим 

фактом за його межами. 

У східному Криму (Феодосія, Керч) феномен «кіммерійського пейзажу» 

утворила архетипічна пам’ять поколінь (колективне несвідоме) та їх 

географічний детермінізм. Адже глибокий патріотизм місцевих майстрів 

обумовлений героїчною долею Кіммерії, її багатою історією, що породила 

талановитих митців, таких як І. Айвазовський, М. Волошин, К. Богаєвський. 

Цю традицію у ХХ ст. продовжують М. Барсамов, П. Столяренко, 
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С. Мамчич. Услід за класиками ці художники природу Кіммерії сприймають 

як ікону і творять свою Кіммерію як образ ідеального світу. У західному 

Криму (Севастополь, Бахчисарай, Євпаторія) місцеві живописці, серед яких 

М. Афанасьєв, Ю. Волков та ін., переносять свою увагу від архаїки на 

втілення героїко-патріотичних задумів у пейзажі-картині. Але в 1960-і роки 

з’являється тенденція до оновлення стилістичного пошуку, створення нових 

стильових версій (А. Сухоруких, М. Чухланцев, О. Нагаєвська, В. Філатов та 

ін.). У центральному Криму (Сімферополь) художники урізноманітнюють у 

пейзажі-картині образний пошук, теми, концепції (Н. Василенко, О. Федотов 

та ін.). У перлині півострова, південному Криму (Велика Ялта, Алушта), 

живописці сконцентровані на пленерних експериментах (Ф. Захаров, 

В. Цвєткова та ін.), а не на пейзажі-картині з її значно глибшим 

прафеноменальним ядром. Виокремленні школи взаємовпливові. 

Переживаючи зміни, пластична мова збагачується: об’єм сплощується, а 

широкий пастозний мазок та великі площини локального кольору, 

спрацьовані мастихіном, усе більше набувають сили. Усе частіше 

з’являються твори символіко-філософського змісту, іконографія яких 

наближена до знака. 

У другій половині ХХ ст. в Криму все більше стверджується як 

самостійний вид акварельний живопис. У цілому у творчості кримських 

акварелістів цього періоду простежується тенденція до більшої 

різноплановості в прийомах, ніж в олійному живописі. Характерним із кінця 

1980-х років стає висвітлення палітри, фарба набуває своєї основної риси в 

цій техніці – прозорості. Як правило, митці все більше прагнуть до чистоти 

кольору, багатства відтінків, уникають додавання інших матеріалів. 

З новою якістю, значно емоційніше за попередників, сприймає 

пейзажний мотив учень М. Самокиша – майстер акварелі Я. Басов. Він 

найсильніше з усіх відчував експресію часу. Прийдешні новатори кримської 

акварелі – Л. Герасимов, І. Шипілін, В. Проценко, О. Кропко, К. Почтовий та 

ін. підсвідомо сприйняли від Я. Басова емоційність вислову. 
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Традиція поетичної творчості, закладена М. Волошиним у першій 

половині ХХ ст., знайшла своє продовження у творчості численних 

художників другої половини століття. Наприкінці ХХ ст. митці знову 

повертаються до міфу. Але головне для першої половини століття – це 

духовне, умиротворене осягнення внутрішньої суті мотиву, у другій половині 

воно стихійно-експресивне. 

Якщо дотримуватися термінології Р.Т. Подуфалого відносно 

«нездійсненого мистецтва» [108, 39–49], ХХ ст. можна визначити як 

відкрите, недомовлене, якому належить припинений громадянською війною 

натурний пошук митців першої половини сторіччя, обірваний природній 

розвиток мистецтва кримських татар, перервана війною творчість 

слов’янських художників, невтіленість перфекціоністичних задумів і 

«суперкартин» Ю. Волкова, який був антиподом швидкого на втілення 

Ф. Захарова, трагічна доля художників кінця століття – В. Нікулова, 

Г. Дереджиєва тощо, відсутність авангардного пошуку початку століття та 

невпевнені кроки в його напрямку наприкінці (В. Поляницина, 

Є. Карциганов, М. Чурлу, А. Бараш, Р. Усеїнов). Усе це виявляється на 

контрасті з закінченою, щасливою долею кримського пейзажу ХІХ ст. в особі 

І. Айвазовського. Але це ніяк не принижує художньої цінності творів ХХ ст. 

З кінця 1980-х років на арену творчого життя півострова виходять 

кримськотатарські митці. У депортації кримські татари не переривають 

традицію пейзажного живопису, закладену на початку ХХ ст., а збагачують її 

роботою за уявою та продовжують її розвиток після повернення до Криму. 

Наприкінці століття в ліричному пейзажі кримськотатарські художники 

намагаються втілити східний характер місцевості, те небагате, що 

залишилось. Тема національної трагедії червоною ниткою проходить крізь 

образотворчість цього народу. 

Значна кількість із кримськотатарських представників творчої 

інтелігенції в цей час входить до складу національно-визвольного руху, що 

координує їх мистецтво. Міжнародні організації закуповують пейзажі 
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М. Чурлу і С. Османова. До п’ятдесятої річниці депортації кримських татар із 

півострова С. Османову замовляє серію картин музей у Бостоні (США). А 

твори М. Чурлу закуповує паризька Асоціація «Перебудова – арт – 

продакшн». 

Політична і соціальна перебудова скинула пута соціалістичного реалізму 

та позначилась активними пошуками художньої виразності, нової образності. 

Це зумовило звернення до досвіду довоєнних митців, до нових експериментів 

з техніками, методами, засобами. Так, М. Чурлу стає одним із піонерів 

художньої мови авангарду в Криму, у той час як усе більше набуває розквіту 

ліричний пейзаж із романтичним офарбленням. 
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ВИСНОВКИ 

 

Екзотична природа Криму і сьогодні продовжує сприйматись як один з 

найкрасивіших куточків у світі і залишається предметом натхнення для 

майстрів пейзажного жанру, який закономірно став провідним у мистецтві 

краю. І хоча ще в другій половині ХІХ ст. тут була започаткована школа 

марини,  втім, справжня широта  у відображенні різнопланової краси краю з 

урахуванням кращих світових досягнень з’явилась лише у ХХ ст., коли 

утворилось декілька місцевих шкіл зі своїми специфічними особливостями, 

що нині можна розглядати як єдине поняття під назвою «кримська пейзажна 

школа». Їй і присвячене наше дослідження, що дає підстави для наступних 

висновків: 

1. Зібрані автором, систематизовані та проаналізовані наявні літературні 

джерела дозволили з’ясувати, що на сьогодні немає спеціального 

мистецтвознавчого дослідження, присвяченого кримському живописному 

пейзажу ХХ ст., в якому б кримська пейзажна школа була представлена як 

цілісне явище з урахуванням регіональних відмінностей окремих місцевих 

шкіл, включаючи мистецтво акварелі і творчість кримських татар, а також 

розкривались характер розвитку, взаємовпливи і художньо-стильові 

особливості. Уперше введений до наукового обігу значний корпус пейзажних 

творів Криму у виконанні місцевих митців із музейних фондів і приватних 

зібрань разом із літературними джерелами дав можливість створити 

фундаментальну фактичну базу для спеціального комплексного дослідження. 

2. Уперше розкрито, що розвиток кримської пейзажної школи ХХ ст. 

відбувався кількома етапами. Її витоки сягають першої половини ХІХ ст., 

коли розпочинав свою діяльність як художник-мариніст І. Айвазовський, 

який у другій половині цього століття заснував у Феодосії спеціальну школу 

мариністичного живопису, і майже півстоліття поспіль місто залишалось 

єдиним на півострові, де мешкали і навчались майстри живопису. На початку 

ХХ ст., коли після навчання за кордоном повертається в Крим молода плеяда 
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художників, ознайомлених із тодішніми модерними віяннями в мистецтві, 

розпочинається нова доба в розвитку кримської пейзажної школи. Наступний 

період – кін. 1910-х – поч. 1940-х,  пов’язаний із переїздом до Криму і 

творчою та педагогічною діяльністю на півострові М. Самокиша, який у 1937 

році засновує Кримське художнє училище. Початкова дата останнього 

періоду – 1951 рік, коли у зв’язку зі спустошенням за роки Другої світової 

війни і критичною нестачею кваліфікованих професійних кадрів у 

Сімферополь було направлено перших післявоєнних випускників 

(Ф. Захаров, В. Бернадський, В. Апанович та ін.) зі столичних мистецьких 

вишів, які суттєво зміцнили викладацький склад Кримського художнього 

училища, започаткувавши бурхливий пленерний рух, який і сьогодні 

виокремлює кримську пейзажну школу серед інших регіонів. 

3. На кожному з пройдених етапів кримська школа пейзажного 

живопису відзначалась своїми неповторними особливостями. У другій 

половині ХІХ ст. головний предмет зображення у творчості її представників 

(І. Айвазовський, Л. Лагоріо, А. Фесслєр, Е. Магдесян, О. Ганзен та ін.) – 

морські види. Їх творчість характеризують романтичність світосприйняття, 

епічність, елегійність, панорамність, прагнення до відтворення ідеального 

світу, реалістична спрямованість їхнього живопису. Особливе значення в 

поширенні імпровізаційного методу роботи серед кримських митців відіграв 

А. Куїнджі. На початку ХХ ст., як уперше розкрито в дисертації, з 

поверненням з-за кордону К. Богаєвського, М. Латрі, М. Хімони 

(представників школи А. Куїнджі) та М. Волошина, М. Казаса 

розпочинається новий і досить яскравий період у стильових шуканнях 

кримських майстрів, пов’язаних із модерном, коли було введено термін 

«кіммерійський пейзаж». З переїздом до Криму наприкінці 1917 року 

М. Самокиша простежується стильова переорієнтація кримського 

пейзажного живопису, пов’язана з переходом від стилістики модерну до 

імпресіонізму, а не навпаки, як це значно раніше відбувалося в інших 

школах, поза Кримом. У другій половині ХХ ст. на новому витку розвитку 
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сформованої вже як цілісний організм пейзажної школи в Криму, що 

включала й окремі місцеві школи, звернення до імпресіоністичних 

ремінісценцій стає провідним напрямом, особливу роль у розвитку якого 

відіграли Ф. Захаров, В. Бернадський, П. Столяренко, В. Цвєткова та ін. 

4. У результаті опрацювання нового корпусу маловідомих або тих, що 

зовсім залишались поза увагою наукової думки пейзажних творів кримських 

майстрів, особливо другої половини ХХ ст., коли врешті-решт шляхом 

тривалої художньої практики і діяльності окремих студій, училища на 

півострові сформувалась неординарна пейзажна школа зі своїми місцевими 

регіональними відмінностями, у нашому дослідженні вперше було окреслено 

коло її представників (В. Адєєв, Г. Ареф’єв, О. Грачов, Г. Дереджиєв, 

Є. Карциганов, В. Куц, Ж. Матрунецький, І. Петров, А. Сухоруких, 

О. Федотов, М. Чухланцев, І. Шипілін та ін.). Аналіз формально-живописних 

проблем, які розв’язувались ними, показав, що головним методом роботи 

виступає пленерний підхід і в етюдах, що розглядаються як самостійні твори, 

і в пейзажах-картинах, створених просто неба або доопрацьованих у 

майстерні. Але в окремих місцевих школах при загальній спрямованості на 

збагачення імпресіоністичних надбань простежуються свої регіональні 

особливості. 

5. У цілому орієнтуючись у ХХ ст. вже на зображення землі, а не моря, 

як у попередньому столітті, представники кримської пейзажної школи в 

різних місцях півострова значно вирізнялись своїми вподобаннями у виборі 

тем, мотивів, мистецьких засобів. Як уперше показано в дослідженні, на 

сході півострова (Феодосія, Керч) не переривається традиція школи 

«кіммерійського пейзажу», найяскравішими представниками якого на даному 

етапі виступали М. Барсамов, П. Столяренко, С. Мамчич. На заході 

(Севастополь, Бахчисарай, Євпаторія) тамтешні живописці, зокрема 

М. Афанасьєв, Ю. Волков та ін. відходять від занурювання в глибину віків, 

віддаючи перевагу героїко-патріотичній темі в картині-пейзажі. Разом із тим 

з 1960-х років простежується поява нових, осучаснених версій стильових 
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шукань (А. Сухоруких, М. Чухланцев, О. Нагаєвська, В. Філатов та ін.). У 

центрі півострова, у Сімферополі, серед майстрів пейзажу-картини 

спостерігається тяжіння до різноманіття тем (Н. Василенко, О. Федотов та 

ін.). На півдні (Велика Ялта, Алушта) митці більше зосереджуються на 

пленерному підході (Ф. Захаров, В. Цвєткова та ін.), а не на пейзажі-картині з 

її більш глибоким змістовним та символічним навантаженням. При взаємодії 

жанрів зростає роль пейзажного мотиву, що підпорядковує собі і сюжет, і 

натюрморт, і портрет, і навіть інтер’єр. Багато в чому змінюється, 

збагачуючись, пластична мова. Усе більш характерним стає широкий 

пастозний мазок, використання мастихіну, великих площин локального 

кольору, сплощеність об’єму тощо. Зміст пейзажних картин усе частіше 

набуває символічного підтексту, а зображення наближаються до знака. 

Протягом усього ХХ ст. не втрачає актуальності діалог кримської школи з 

мистецтвом різних культурних епох та стилістичних спрямувань. Окремі 

пейзажні школи в різних місцях півострова взаємодіють, впливаючи одна на 

одну. 

6. Поза увагою науковців залишалось і мистецтво акварелі в пейзажному 

живописі Криму, представлене такими видатними іменами, як 

К. Богаєвський, М. Волошин, О. Ганзен, Л. Лагоріо, М. Самокиш, 

В. Фельдман, Е. Штейнберг та ін. Аналіз уперше виявленої автором низки 

пейзажних творів цих майстрів сприяв розкриттю застосованих ними нових 

художніх прийомів, що розширювали можливості художньої виразності 

акварельної техніки. При висвітленні нових тенденцій в емоційному 

сприйнятті природи Криму в другій половині ХХ ст. з’ясовано, що 

найяскравіше вони заявили про себе у творчості одного з учнів  М. Самокиша 

– аквареліста Я. Басова, який став для  Криму майже тим, чим був 

М. Волошин у першій половині ХХ ст. Басов, як ніхто інший, відчув та 

відтворив свій час, його експресію. Наступне покоління новаторів 

кримського акварельного пейзажу – Л. Герасимов, також уведені до 

наукового обігу майстри  І. Шипілін, В. Проценко, О. Кропко, К. Почтовий та 
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ін. розвивали свою концепцію пейзажного жанру в мистецтві акварелі, 

підсвідомо спираючись на експеримент Я. Басова. 

Рідкісним явищем в історії кримського акварельного пейзажу, як 

показало дослідження, стало звернення до яскравої барвистості народного 

живопису, мистецтва лубка, авангардних прийомів, що простежується у 

творчості  В. Полянициної. Авангардну тенденцію в пейзажному жанрі краю 

підтримали Є. Карциганов та кримськотатарські митці – М. Чурлу, А. Бараш, 

Р. Усеїнов, які переважно працювали в олійній техніці. 

7. Розкрито, що до початку Другої світової війни Крим був оазисом 

тюркської культури, але його орієнтальний колорит майже не знаходив 

відображення в професійному образотворчому мистецтві півострова. Серед 

татар володіння професійною художньою підготовкою було надзвичайною 

рідкістю, а пейзаж, не входячи в протиріччя з основними постулатами ісламу, 

став улюбленим жанром довоєнного покоління кримськотатарських митців, 

як показав уперше проведений у дослідженні аналіз їхньої творчості 

(А. Абієв, М. Абселямов, Т. Афузов, А. Лятіф-заде, А. Устаєв). Після 

повернення з депортації, як виявлено в роботі, з кінця 1980-х років нова 

генерація кримськотатарських майстрів віддає перевагу формі пейзажу-

картини з її більшими можливостями для втілення широких ідейних задумів. 

Твори набувають глибокого філософського змісту, відображуючи роздуми 

митця над місцем свого народу в сучасній історії, ролі окремого 

представника громади в національно-визвольному русі, а головне – 

відтворення почуттів людини, надовго позбавленої батьківщини. У творчості 

А. Бараша, А. Бекірова, А. Белялова, І. Валіуллаєва, К. Джеппарова, 

І. Нафієва, Р. Нетовкіна, М. Чурлу, Н. Якубова провідними стають теми 

шляху, повернення, відродження своєї національної культури, відчуття рідної 

землі. Пластичній мові живописних пейзажів кримськотатарських митців 

притаманні тяжіння до декоративності, властиве східній художній традиції, 

копітка рукотворність та увага до деталі. Усе більшої сили в їх творчості на 
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початку ХХІ ст. набуває тенденція до зв’язку з авангардними проявами в 

мистецтві на відміну від художників інших етнічних груп. 

8. При дослідженні живописних матеріалів і технік, які 

використовувались у творчості пейзажистів Криму, було виявлено, що 

частішає звернення майстрів до темпери, гуаші, акварелі чистої або з 

доповненням інших технік (олівець, туш, білило, бронза тощо), усе більшої 

популярності набувають картон, оргаліт, зустрічається й клейонка,  

простежується і робота сірником замість пензля, створення макета морської 

хвилі з парафіну та її підсвітлення для ефекту пронизуючого сонячного 

світла при написанні марини, використання мастихіну, розпушування фарби 

пензлем, відмивки в акварелі та застосування в ній солі, фломастера, імітація 

олійною фарбою різних матеріалів (дерева, гальки, піску) тощо. 

9. Ці висновки дозволяють продовжити комплексне дослідження 

розвитку пейзажного жанру в Криму, зосередивши увагу на монографічному 

дослідженні творчості сучасних художників півострова з більш поглибленим 

вивченням теоретичного аспекту їх мистецтва. 
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Рис. 2.1.1. І. Айвазовський. Вид в Ореанді. 1858. 
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Рис. 2.1.2. І. Айвазовський. Веселка. 1873. 

 

 

 

Рис. 2.1.3. І. Айвазовський. Схід сонця біля берегів Ялти. 1864. 
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Рис. 2.1.4. А. Фесслєр. Феодосія. 1866. 

Рис. 2.1.5. Л. Лагоріо. Кримський пейзаж. 1891. 
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Рис. 2.1.6. Е. Магдесян. Хмари насуваються. 1903. 

Рис. 2.1.7. М. Алісов. Морський пейзаж. 1890–1900-і. 
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Рис. 2.1.8. О. Ганзен. У гавані. 1910-і. 

Рис. 2.1.9. О. Ганзен. Море. 1914–1917. 
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Рис. 2.1.10. Г. Калмиков. Крим. Судак. Маєток Й.І.В. Государя. Між 1895–1916. 

Рис. 2.1.11. Г. Калмиков. Крим. Берег Азовського моря. Між 1900–1916.  
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Рис. 2.2.12. М. Волошин. Астма. 1917. 

Рис. 2.2.13. М. Волошин. Каньйон. 1919. 
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Рис. 2.2.14. М. Волошин. Коктебель. 1920. 

Рис. 2.2.15. М. Волошин. Біблійна земля. 1920. 
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Рис. 2.2.16. М. Волошин. Все замерло – холмы, деревья, тучи. В лиловом олове 

 осенних вялых вод. 1927. 

 

 

Рис. 2.2.17. М. Волошин. Бухта Коктебель. 1929. 
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Рис. 2.3.18. Л. Лагоріо. Сімеїз. 1899. 

Рис. 2.3.19. М. Волошин. Вид Коктебелю. 1900-і. 
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Рис. 2.3.20. М. Волошин. Яхта. 1900-і. 

Рис. 2.3.21. М. Волошин. Вид на Сюрю-Кая. 1900-і. 
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Рис. 2.3.22. М. Волошин. Болгарські дівчата. 1900-і. 

Рис. 2.3.23. М. Волошин. Будинок поета. 1900-і. 
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Рис. 2.3.25. М. Волошин. Хмари над горами. 1900-і. 

Рис. 2.3.24. М. Волошин. У садку. 1900-і. 
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Рис. 2.3.26. М. Волошин. Кримський пейзаж. 1900-і. 

Рис. 2.3.27. К. Богаєвський. Будинок М.О. Волошина. Коктебель. 1905. 
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Рис. 2.3.28. М. Латрі. Колони тераси на тлі моря. 1905–1920. 

Рис. 2.3.29. М. Латрі. Бочка, запряжена волами. 1905–1920. 
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Рис. 2.3.30. М. Латрі. Будинок біля затоки. 1905–1920. 

Рис. 2.3.31. М. Латрі. Свіжий вітер. 1905–1920. 
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Рис. 2.3.32. М. Латрі. Молотьба. 1905–1920. 

Рис. 2.3.33. М. Латрі. Рибальська пристань. 1913. 
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Рис. 2.3.34. М. Латрі. Отузи. 1905–1920. 

Рис. 2.3.35. М. Латрі. Дощ. 1905–1920. 
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Рис. 2.3.36. М. Латрі. Кактуси у вазі. 1905–1920. 

  

Рис. 2.3.37. М. Латрі. Двір для худоби. 1905–1920. 
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Рис. 2.3.38. М. Латрі. Храм над морем. Осінь. 1905–1920. 

Рис. 2.3.39. М. Латрі. Старовинний двір. 1902. 
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Рис. 2.3.40. К. Богаєвський. Останні промені. 1903. 

Рис. 2.3.41. К. Богаєвський. Ніч біля моря. 1903. 
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Рис. 2.3.42. К. Богаєвський. Старий Крим. 1903. 

Рис. 2.3.43. К. Богаєвський. Південна країна. Печерне місто. 1908. 
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Рис. 2.3.44. К. Богаєвський. Консульська вежа в Судаку. 1903. 

Рис. 2.3.45. М. Волошин. Вид на дачу священика І.А. Голубєва. 1913. 
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Рис. 2.3.46. М. Волошин. Монастир біля чорного озера. 1915. 

Рис. 2.3.47. М. Волошин. Стара Кастилія. 1915. 
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Рис. 2.3.48. Е. Штейнберг. Ялта. 1920-і. 

Рис. 2.3.49. Е. Штейнберг. Пейзаж із вазами. 1920-і. 
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Рис. 2.3.50. Е. Штейнберг. Севастополь. Пристань. 1935. 

Рис. 2.3.51. Е. Штейнберг. У порту. 1930. 
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Рис. 2.3.52. М. Алісов. Світанок на морі. 1932. 

 
Рис. 2.3.53. О. Ганзен. Схід місяця. 1915. 
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Рис. 2.3.54. О. Гауш. Околиці села. II чверть ХХ ст. 

 

Рис. 2.3.55. А. Жаба. Пейзаж на околиці Бахчисараю. 1930. 
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Рис. 2.3.56. М. Крошечкін-Крошицький. Сушіння вітрил. Балаклава. 1928. 

Рис. 2.3.57. М. Крошечкін-Крошицький. Циганська слобідка. 1928. 
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Рис. 2.3.58. Д. Шибньов. Церква Іоанна Предтечі. 1926. 
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Рис. 3.1.59. Л. Лагоріо. Крим. Ластівчине гніздо. 1903. 

Рис. 3.1.60. Л. Лагоріо. Ластівчине гніздо в Криму біля Ай-Тодора. 1901. 
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Рис. 3.1.61. Л. Лагоріо. Пароплав у бурю. 1890-і. 

 

Рис. 3.1.62. Л. Лагоріо. Кримський пейзаж. 1890-і. 

. 
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Рис. 3.1.63. В. Фельдман. Казковий сюжет. 1913. 

 

Рис. 3.1.64. В. Фельдман. Татарський цвинтар. 1899. 
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Рис. 3.1.65. О. Ганзен. Без назви. 1916. 
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Рис. 3.1.66. М. Казас. Хода монахинь. Ілюстрація до п’єси М. Метерлінка 

«Сестра Беатриса». І чверть ХХ ст. 

 

Рис. 3.1.67. М. Казас. Бики в упряжці. Між 1909–1914. 
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Рис. 3.1.10. К.Ф. Богаєвський. Осінній вечір. 1920-ті. 

Рис. 3.1.68. К. Богаєвський. Ранок (ескіз до картини «Ранок. Рожевий гобелен», овал). 

 1906. 

Рис. 3.1.69. К. Богаєвський. Осінній вечір. 1920-і. 
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Рис. 3.1.70. К. Богаєвський. Судакський мотив. 1929. 

Рис. 3.1.71. К. Богаєвський. Шієр-Усту. Мечеть і водограй. 1925. 
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Рис. 3.1.72. Е. Штейнберг. Бахчисарай. 1920-і. 

 

Рис. 3.1.73. Е. Штейнберг. Бахчисарай. 1920-і. 
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Рис. 3.1.74. Е. Штейнберг. Вулиця села Дерекой. Ялта. 1924. 

 

Рис. 3.1.75. Е. Штейнберг. Крим. Сирли-Чесме. 1920-і. 
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Рис. 3.1.76. М. Волошин. Попільне світло. 1925. 

Рис. 3.1.77. М. Волошин. Хмара над затокою. Коктебель. 1925. 
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Рис.3.1.78. В. Фельдман. Кримський краєвид. 1899. 

Рис. 3.1.79. А. Жаба. Місячна ніч. 1932. 
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Рис. 3.1.80. А. Жаба. Бахчисарай. 1929. 

 
Рис. 3.1.81. Н. Жаба. Бахчисарайські жінки. До 1920. 
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Рис. 3.1.82. А. Мартинов. Крим. Ялта – будинок Ай-Василь. Між 1918–1940. 

Рис. 3.1.83. А. Мартинов. Крим. Ялта місячної ночі. Між 1918–1940. 

Рис. 3.1.84. А. Мартинов. Гурзуф – червоноармійський курорт. Між 1918–1940. 
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  Рис. 3.1.85. В. Яновський. Кримський пейзаж. 1910-і. 

Рис. 3.1.86. В. Яновський. Старий мавзолей. 1947. 
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Рис. 3.1.87. В. Яновський. Чуфут-Кале. Осінь наприкінці. І пол. ХХ ст. 

Рис. 3.1.88. М. Самокиш. Дворик. Між 1918–1943. 
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  Рис. 3.1.89. М. Самокиш. О.С. Пушкін в Алупці. 1936. 

Рис. 3.1.90. М. Самокиш. О.С. Пушкін у Гурзуфі. 1936. 
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Рис. 3.2.91. М. Самокиш. Трійка. 1917–1919. 

Рис. 3.2.92. М. Самокиш. Кореїз. Крим. 1923. 
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Рис. 3.2.93. М. Самокиш. Вулиця. Між 1918–1944. 

 

Рис. 3.2.94. М. Самокиш. Етюд із будинками. 1917–1919. 



283 
 
  

Рис. 3.2.95. М. Самокиш. Жінка в парку. 1918–1920. 

Рис. 3.2.96. М. Самокиш. Дворик, освітлений сонцем. 1918–1920. 
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Рис. 3.2.97. М. Самокиш. Запорожці біля корчми. 1917–1920. 

Рис. 3.2.98. М. Самокиш. Євпаторійський дворик. 1918–1921. 
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  Рис. 3.2.99. М. Самокиш. Літній день. 1918–1919. 

Рис. 3.2.100. М. Самокиш. Купання коней. Після 1920. 
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Рис. 3.2.101. М. Самокиш. Жінка з відром. 1918–1919. 

Рис. 3.2.102. М. Самокиш. Євпаторійське подвір’я. 1920–1921. 
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Рис. 3.3.103. А. Абієв. Пейзаж із будиночками. 1930-і. 

 

Рис. 3.3.104. А. Абієв. Алея. 1930-і. 

 

Рис. 3.3.2. А. Абієв. Алея. 1930-ті. 

 

 

Рис. 3.3.2. А. Абієв. Алея. 1930-ті. 
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Рис. 3.3.105. А. Яр-Мухамедов. Татарська вулиця. 1907. 

 

Рис. 3.3.106. А. Яр-Мухамедов. Татарське весілля. 1930. 
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Рис. 3.3.107. Т. Афузов. Сакля при місяці. 1937. 

 

Рис. 3.3.108. Т. Афузов. Натюрморт. Вишні. 1940. 
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Рис. 3.3.109. А. Устаєв. Гірська річка. 1940. 

Рис. 3..3.110. Т. Афузов. Морський пейзаж. 1940. 
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Рис. 3.3.111. А. Устаєв. Берег моря. 1940. 
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Рис. 4.1.112. Ф. Захаров. Перша зелень. 1972. 

Рис. 4.1.113. Ф. Захаров. Сонячний зимовий день. 1970-і. 
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Рис. 4.1.114. Ф. Захаров. Теплий день у Гурзуфі. 1966. 

 Рис. 4.1.115. Ф. Захаров. Корабель у доці. 1960-і – 1970-і. 
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Рис. 4.1.116. В. Бернадський. Старі сходи. 1992. 

Рис. 4.1.117. В. Бернадський. Біля причалу. 1975. 
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Рис. 4.1.118. В. Бернадський. Кримське село. 1985. 

Рис. 4.1.119. В. Бернадський. Березень. 1968. 
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Рис. 4.1.120. П. Столяренко. Бузок. 1983. 

Рис. 4.1.121. П. Столяренко. Квітучі персики. 1982. 
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Рис. 4.1.122. П. Столяренко. Майстерня К. Коровіна. Гурзуф. 1955. 
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Рис. 4.1.15. П.К. Столяренко. Побережжя. 1968. 

Рис. 4.1.124. О. Стрьомський. Осінній сад. 1980-і – сер. 1990-х. 

Рис. 4.1.123. П. Столяренко. Гурзуф. 2007. 
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Рис. 4.1.126. С. Яровий. Літній пейзаж. 1980-і (?). 

Рис. 4.1.125. Л. Мельников. Яхти. 1959. 
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Рис. 4.1.19. С.К. Яровий. Зима у Ялті. 1956. 

Рис. 4.1.127. С. Бакаєв. Літо. 1960. 
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Рис. 4.1.128. С. Бакаєв. Полудень. 1981. 
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Рис. 4.1.130. М. Чуприн. Кара-Даг. Прибій. 1965. 

Рис. 4.1.129. М. Чухланцев. Мальви і море. 1960. 
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Рис. 4.1.131. В. Фербер. Плантація Ай-Даниль. 1968. 

Рис. 4.1.132. П. Мірошниченко. Інкерман. 1961. 
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Рис. 4.1.133. Ю. Коновалов. Яблуні у цвітінні. 1970-і. 

Рис. 4.1.134. А. Сухоруких. Вечір. 1976 (?). 
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Рис. 4.1.36. П.П. Мірошниченко. Збір троянд у радгоспі «Ароматний». 1975. 

. 

 

Рис. 4.1.135. З. Філіппов. Балаклава. 1965. 

Рис. 4.1.136. З. Філіппов. Кози. 1950. 
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Рис. 4.1.137. П. Коломойцев. У Гурзуфі. 1979.  

. 
Рис. 4.1.138. В. Цвєткова. Гвоздички. 1967. 
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 Рис. 4.1.139. М. Кобилєнков. Севастополь. Набережна Артилерійської бухти. 1978. 

Рис. 4.1.140. М. Кобилєнков. Кримський пейзаж. 1964. 
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Рис. 4.1.141. В. Ольхов. Квітучий сад. 1980. 

Рис. 4.1.142. П. Шумов. Гліцинія. 1998. 
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. 

 

Рис. 4.1.143. О. Зубков. Вуличка в селі. Після 1970. 

Рис. 4.1.144. О. Смирнов. Вуличка в Карасані. 1990-і. 
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Рис. 4.1.145. Г. Дереджиєв. Без назви. 1980-і. 

 

Рис. 4.1.146. Г. Дереджиєв. Без назви. 1980-і. 
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Рис. 4.1.147. Г. Дереджиєв. Листопад. Сірий день. Мечеть у Соколиному. Кінець 1980-х. 

Рис. 4.1.148. Г. Дереджиєв. Місяць у повні. Вид на Ай-Петрі. Кін. 1980-х – поч. 1990-х. 
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Рис. 4.1.149. М. Гаврилюк. Хурма. 1963. 
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Рис. 4.1.151. В. Карелін. Чудернацька ніч. 1992. 

Рис. 4.1.150. О. Андрєєв. Весна. Бахчисарай. 1998. 
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Рис. 4.1.152. Ю. Гулітов. Балаклава. 1993. 

 
Рис. 4.1.153. І. Грищенко. Світанок біля моря. 2003. 
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Рис. 4.2.154. М. Барсамов. Повернення. 1946. 

Рис. 4.2.155. М. Барсамов. Відновлення Феодосійського порту. 1947. 
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Рис. 4.2.156. М. Барсамов. Схід місяця біля берегів Феодосії. 1948. 

 

Рис. 4.2.157. М. Барсамов. Прибій біля берегів Феодосії. 1957. 



317 
 

  

Рис. 4.2.158. П. Столяренко. Кефальники. Фрагмент. 1969. 

Рис. 4.2.159. П. Столяренко. Керченські рибалки. 1956. 
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Рис. 4.2.160. П. Столяренко. На півдні. 1969. 

Рис. 4.2.161. П. Столяренко. Земля героїв. 1980-і (?). 



319 
 
  

Рис. 4.2.162. П. Столяренко. Стара смоківниця. Поч. 1990-х (?). 

Рис. 4.2.163. П. Столяренко. Таврика. 1989. 
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Рис. 4.2.164. С. Мамчич. Старе місто. 1968. 

Рис. 4.2.165. П. Столяренко. Ніч. Ялта. 1967. 
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Рис. 4.2.166. П. Столяренко. Минуле і майбутнє. 1967. 

Рис. 4.2.167. С. Мамчич. Трамонтан – північний вітер. 1969. 
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Рис. 4.2.168. С. Мамчич. Берегівки і дахи. 1965. 

Рис. 4.2.169. С. Мамчич. Старий виноградник. 1966. 
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Рис. 4.2.170. С. Мамчич. Рибальський причал. Гурзуф. 1969. 

 
Рис. 4.2.171. С. Мамчич. Рибальська гавань. 1964. 
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Рис. 4.2.172. Г. Дереджиєв. Цвітіння. Кін. 1980-х – поч. 1990-х. 

Рис. 4.2.173. Г. Дереджиєв. Великдень. Паски йдуть святити. 1980-і. 
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Рис. 4.2.174. Г. Дереджиєв. Куполи. Поч. 1990-х. 
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Рис. 4.2.175. Г. Дереджиєв. Пейзаж із деревами та старим будинком. Соколине. Поч.1990-х. 

Рис. 4.2.176. Г. Дереджиєв. Біля кримських берегів. Судак. 1985. 



327 
 
  

Рис. 4.2.177. Ж. Матрунецький. Два моря. 1990. 

Рис. 4.2.178. Ж. Матрунецький. Безіменне сузір’я. 1999. 
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Рис. 4.2.179. Ж. Матрунецький. У  Керчі починається день. 1999. 
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Рис. 4.2.180. Є. Карциганов. Рибальська бухта. 1976. 

Рис. 4.2.181. Є. Карциганов. Місто в горах. 1976. 
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Рис. 4.2.182. О. Спольський. Митридатський завулок. 2002. 

Рис. 4.2.183. О. Спольський. Золотиста Керч. 1997. 

 



331 
 
  

Рис. 4.2.184. А. Колесник. Севастопольське подвір’я. 1960-і – 1990-і. 

Рис. 4.2.185. М. Крошицький. Гурзуф. 1951. 
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Рис. 4.2.186. В. Толочко. Севастополь. 1980. 

 

Рис. 4.2.187. М. Афанасьєв. Севастополь. Вечір. 1974. 
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Рис. 4.2.188. П. Коломойцев. У дозор. Балаклава. 1965. 

 

Рис. 4.2.189. А. Шорохов. Весна. 1985. 
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Рис. 4.2.190. Ю. Волков. Відпочинок біля моря. 1965. 

Рис. 4.2.191. Ю. Волков. Радість життя. 1965. 
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Рис. 4.2.192. М. Чухланцев. Севастопольський пейзаж. 1961. 

Рис. 4.2.193. М. Чухланцев. Дот, що заростає маками. 1960. 
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Рис. 4.2.194. М. Чухланцев. Мис Гвардія. 1975. 

Рис. 4.2.195. М. Чухланцев. Каміння, наділене долею. Білі скелі. 1974. 
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Рис. 4.2.196. А. Сухоруких. Севастополь. Весняне сонце. 1984. 

Рис. 4.2.197. А. Сухоруких. Сніг у Севастополі. 1981. 
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Рис. 4.2.198. А. Сухоруких. Зимовий Севастополь. 1968. 

Рис. 4.2.199. А. Сухоруких. Севастополь. Святковий вечір. 1970. 
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Рис. 4.2.200. В. Хорішко. Три дерева на Чурук-Су. 1981. 

 
Рис. 4.2.201. О. Нагаєвська. Бахчисарай, вулиця Папаніна. 1952. 
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Рис. 4.2.202. Н. Василенко. Пам’яті чорноморців. 1973–1975. 

Рис. 4.2.203. Н. Василенко. Лютий в Учкуєвці. 1961. 
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Рис. 4.2.204. Н. Василенко. Крим. Мангуп-Кале. 1966. 

 

Рис. 4.2.205. В. Адєєв. Балаклава. Виноградники. 1989. 
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Рис. 4.2.206. В. Філатов. Осінь у горах. 1981. 
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Рис. 4.2.207. Г. Ареф’єв. Міський пейзаж. 1976. 

Рис. 4.2.208. Г. Ареф’єв. Весна. 1971. 
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Рис. 4.2.209. І. Шипілін. Церква. 1995. 

Рис. 4.2.210. І. Шипілін. Біля стін давнього міста. Із серії «Гірський Крим». 1999. 
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Рис. 4.2.211. В. Куц. Вечір. 2005. 
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Рис. 4.2.212. В. Куц. Вознесіння. 1994. 

Рис. 4.2.213. В. Куц. Уздовж крутих берегів. Поч. 2000-х. 
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Рис. 4.2.214. Л. Лабенок. Весна. 1975. 

Рис. 4.2.215. О. Федотов. Остання сакля в селі Ай-Серез. 1981. 
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Рис. 4.2.216. І. Петров. Ескіз до картини Сиваш. Коса Пекло. 1964. 

Рис. 4.2.217. І. Петров. Застава на березі моря. 1972. 
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Рис. 4.2.218. В. Поляницина. Туманний ранок. 1992. 

 
Рис. 4.2.219. О. Андрєєв. Теплий вечір. 1993. 
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Рис. 4.2.220. О. Грачов. Пересохлий потік. 1967. 

Рис. 4.2.221. О. Грачов. Гора Демерджі. ІІ пол. ХХ ст. 
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Рис. 4.2.222. О. Іванченко. Херсонес. 1982. 

Рис. 4.2.223. Л. Джус. Південна ніч. 1973. 
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Рис. 4.3.224. Я. Басов. Приморський пейзаж. 1968. 

Рис. 4.3.225. Я. Басов. Місток. 1966. 
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Рис. 4.3.226. Я. Басов. Керч. Рибацький берег. 1976. 

Рис. 4.3.227. Я. Басов. Сонячний день. 1980. 
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Рис. 4.3.228. С. Гладков. Мис Кришталевий. 1964. 

Рис. 4.3.229. С. Гладков. Севастополь. 1964. 
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Рис. 4.3.230. М. Чухланцев. Свято Нептуна. 1976. 

Рис. 4.3.231. М. Чухланцев. Південь. 1963. 
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Рис. 4.3.232. М. Чухланцев. Рибальське селище. 1960-і. 

Рис. 4.3.233. Є. Карциганов. Сушать сіті. 1968. 

 

Рис. 4.3.234. Є. Карциганов. Біля берега. 1968. 
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Рис. 4.3.235. Є. Карциганов. Дзвони. 1967. 

Рис. 4.3.236. Є. Карциганов. Предтеча. 1990. 
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Рис. 4.3.237. Є. Карциганов. Бахчисарайська вуличка. 1961. 
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Рис. 4.3.238. О. Козлов. Судак. Георгіївська вежа. 1966. 

Рис. 4.3.239. О. Козлов. Весна в Соколиному. 1972. 
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Рис. 4.3.240. О. Козлов. Жовта тополя. 1958. 

Рис. 4.3.241. О. Козлов. Весна в заповідному гаї. 1977. 



361 
 
  

Рис. 4.3.242. І. Копаєнко. Морські птахи. 1969. 

Рис. 4.3.243. І. Копаєнко. Білі скелі. 1969. 
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Рис. 4.3.244. Ф. Кутінов. Селище Мисове. 1978. 

Рис. 4.3.245. Ф. Кутінов. На етюдах. 1989. 
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Рис. 4.3.246. В. Платонов. Екскурсія в Ханському палаці. 1971. 

Рис. 4.3.247. В. Проценко. Штормить. 1976. 
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Рис. 4.3.248. В. Проценко. Мить. Балаклава. 1981. 

Рис. 4.3.249. В. Проценко. Таємниче світло. 1985. 
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Рис. 4.3.250. П. Чистилін. Бахчисарай. Успенський монастир. 1984. 

 
Рис. 4.3.251. В. Поляницина. Осінь у Соколиному. 1987. 
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Рис. 4.3.252. К. Почтовий. Дорога біля моря. 1988. 

Рис. 4.3.253. К. Почтовий. Весна в Сімеїзі 1994. 



367 
 
  

Рис. 4.3.254. А. Макєєв. Вид на собор Олександра Невського в Ялті. 2001. 

Рис. 4.3.255. І. Шипілін. Кинутий будинок. 1990. 
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Рис. 4.3.256. О. Кропко. Чуфут-Кале. Караїмський будинок. 1993. 

Рис. 4.3.257. О. Кропко. Маки. 1993. 



369 
 

  

Рис. 4.3.258. А. Мухаммед (О. Каленчук). Вечір у передгір’ях. 1990-і. 

Рис. 4.3.259. А. Мухаммед (О. Каленчук). Літнє поле. 1990-і. 
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Рис. 4.3.260. Л. Герасимов. У лютому. 1991. 

Рис. 4.3.261. Л. Герасимов. Вітряний день (Херсонес). 1994. 
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Рис. 4.3.262. Л. Герасимов. Сліпий дощик. 1994. 

Рис. 4.3.263. А. Сеїт-Аметов. Коктебель. 2004. 
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Рис. 4.3.264. Р. Нетовкін. Арка. 2006. 

Рис. 4.3.265. В. Ростовський. Вечір біля моря. 2004. 
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Рис. 4.3.266. В. Киркевич. Ранок туманний. 2000. 

Рис. 4.3.267. В. Таїров. Вулиця старого Бахчисараю. 1995. 
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Рис. 4.3.268. О. Андрющенко. Мій провулок. 1992. 

Рис. 4.3.269. О. Андрющенко. Вулиця Митридатська. 2000. 
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Рис. 4.3.270. О. Андрющенко. Дромос. Царська могила ІV ст. до н.е. 2004. Із серії 

 «Кам’яний літопис давньої Керчі». 
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Рис. 4.3.271. В. Нікулов. Гейра. 1990-і. 

Рис. 4.3.272. В. Нікулов. Захід. 1990-і. 
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Рис. 4.3.273. В. Нікулов. Загибель Атлантиди. 1990-і. 

Рис. 4.3.274. В. Нікулов. Захід. 1990-і. 
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Рис. 4.4.275. А. Сеїт-Аметов. Весняний Кара-Даг із будиночком. 1973 (?). 

 

Рис. 4.4.276. М. Абселямов. Кримські кипариси. 1958. 
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Рис. 4.4.277. О. Чубаров. Етюд. Човни біля причалу. 1960. 
 

Рис. 4.4.278. О. Чубаров. Вид на Аю-Даг. 1960-і. 
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Рис. 4.4.279. К. Емінов. Старий Гурзуф. 1970. 
 

Рис. 4.4.280. К. Емінов. Маслини. 1970. 
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Рис. 4.4.281. К. Емінов. Свіжість. Аю-Даг. 1970. 

Рис. 4.4.282. К. Емінов. Південна розповідь. 1970. 
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Рис. 4.4.283. М. Чурлу. Останній мінарет. 1989. 
 

Рис. 4.4.284. М. Чурлу. Вуличка в Бахчисараї. 1989. 
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Рис. 4.4.285. М. Чурлу. Дорога в Перевальному. 1998. 
 

Рис. 4.4.286. М. Чурлу. Депортація. 1995. 
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Рис. 4.4.287. М. Чурлу. Полетимо на Аю-Даг. 2001. 
 

Рис. 4.4.288. М. Чурлу. Триптих «Депортація». 2011. 
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Рис. 4.4.289. К. Джеппаров. На гастролі. 1995. 
 

Рис. 4.4.290. К. Джеппаров. Вавилонська вежа. 1996. 
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Рис. 4.4.291. І. Нафієв. Повернення. 2000. 
 

Рис. 4.4.292. І. Нафієв. У чеканні. 1999. 
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Рис. 4.4.293. І. Нафієв. Раннім ранком. 1995. 
 

Рис. 4.4.294. І. Веліуллаєв. Місяць над Кубанню. 1985. 
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Рис. 4.4.295. Н. Якубов. В’їзд у Бахчисарай. 2003. 

Рис. 4.4.296. Н. Якубов. Трояндова алейка. 1991. 
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Рис. 4.4.298. А. Белялов. Весна. 2004. 

 

Рис. 4.4.297. Р. Нетовкін. Кастамону. Туреччина. 2003. 
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Рис. 4.4.299. А. Белялов. Дервіш (милостиня). 2001. 
 

 

Рис. 4.4.300. А. Белялов. Озенбаш. 2000. 
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Рис. 4.4.301. А. Бараш (Сейдаметов). Продавець гарбузів. 2003.   
 

Рис. 4.4.302. А. Бараш (Сейдаметов). Бельбецька долина. 2003. 
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Рис. 4.4.303. А. Бараш (Сейдаметов). Вівці, що пасуться. 2003. 

Рис. 4.4.304. А. Бекіров. Місячна ніч у Байдарах. 1998. 
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Рис. 4.4.305. С. Османов. Чайхона в Чор-Ку. 1998. 
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ДОДАТОК Б 

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 
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2.1. Традиції мариністів ХІХ ст. в мистецтві регіону межі ХІХ – ХХ ст. 

2.1.1. І. Айвазовський. Вид в Ореанді. 1858. Д., ол. 34х27. ДМЗ 

«Петергоф». 

2.1.2. І. Айвазовський. Веселка. 1873. П., ол. 102х132. ДТГ. 

2.1.3. І. Айвазовський. Схід сонця біля берегів Ялти. 1864. П., ол. 58х77. 

НКГА. 

2.1.4. А. Фесслєр. Феодосія. 1866. П., ол. 48,5х63. НКГА. 

2.1.5. Л. Лагоріо. Кримський пейзаж. 1891. П., ол. 96х132. АДКГ. 

2.1.6. Е. Магдесян. Хмари насуваються. 1903. П., ол. 89х123. СХМ. 

2.1.7. М. Алісов. Морський пейзаж. 1890–1900-і. П., ол. 34х48. Приват. 

зібрання. 

2.1.8. О. Ганзен. У гавані. 1910-і. П., ол. 74,5х111. Приват. зібрання. 

2.1.9. О. Ганзен. Море. 1914–1917. П., ол. 120х150. НКГА. 

2.1.10. Г. Калмиков. Крим. Судак. Маєток Й.І.В. Государя. Між 1895–1916. 

Не збереглася. Видавництво «Рішар». СПб., 1916. 

2.1.11. Г. Калмиков. Крим. Берег Азовського моря. Між 1900–1916. Не 

збереглася. Видавець T.S.N. (Theodor Stroefer. Nuremburg). Баварія, 

поч. ХХ ст. (до 1917 р.). 

 

2.2. Нові прояви у творчому мисленні кримських пейзажистів 

кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. 

2.2.12. М. Волошин. Астма. 1917. Пап., акв. 30,4х41,8. БМВ. 

2.2.13. М. Волошин. Каньйон. 1919. Пап., акв. 26,6х37,6. БМВ. 

2.2.14. М. Волошин. Коктебель. 1920. П., темпера. 68Х121. БМВ. 

2.2.15. М. Волошин. Біблійна земля. 1920. К., гуаш. СХМ. 

2.2.16. М. Волошин. Все замерло – холмы, деревья, тучи. В лиловом олове 

осенних вялых вод. 1927. Пап., акв. 28х36. СХМ. 

2.2.17. М. Волошин. Бухта Коктебель. 1929. Пап., акв. 17,2х27. ДТГ. 

 

2.3. Від модерну до імпресіоністичних ремінісценцій 

2.3.18. Л. Лагоріо. Сімеїз. 1899. П., ол. 108х108. ОХМ. 

2.3.19. М. Волошин. Вид Коктебелю. 1900-і. П.,ол. 7,9х20,5. БМВ. 

2.3.20. М. Волошин. Яхта. 1900-і. П., ол. 13х21,3. БМВ. 
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2.3.21. М. Волошин. Вид на Сюрю-Кая. 1900-і. П., ол. 33,3х29,7. БМВ. 

2.3.22. М. Волошин. Болгарські дівчата. 1900-і. К., ол. 22,2х27,5. БМВ. 

2.3.23. М. Волошин. Будинок поета. 1900-і. К., ол. 26,8х37,7. БМВ. 

2.3.24. М. Волошин. У садку. 1900-і. П., ол. 27,6х17. БМВ. 

2.3.25. М. Волошин. Хмари над горами. 1900-і. К., ол. 22,4х29,7. БМВ. 

2.3.26. М. Волошин. Кримський пейзаж. 1900-і. П., ол. 26х37,4. БМВ. 

2.3.27. К. Богаєвський. Будинок М.О. Волошина. Коктебель. 1905. П., ол. 

143х179. НКГА. 

2.3.28. М. Латрі. Колони тераси на тлі моря. 1905–1920. П. на карт., ол. 

43х61,5. НКГА. 

2.3.29. М. Латрі. Бочка, запряжена волами. 1905–1920. К.,ол. 22х27. НКГА. 

2.3.30. М. Латрі. Будинок біля затоки. 1905–1920. П., ол. 50х64. НКГА. 

2.3.31. М. Латрі. Свіжий вітер. 1905–1920. П., ол. 54,7х45,4. НКГА. 

2.3.32. М. Латрі. Молотьба. 1905–1920. П., темпера. 86,5х99,5. НКГА. 

2.3.33. М. Латрі. Рибальська пристань. 1913. П., ол. 102,5х101,5. НКГА. 

2.3.34. М. Латрі. Отузи. 1905–1920. П., ол. 96х167. НКГА. 

2.3.35. М. Латрі. Дощ. 1905–1920. П.,ол. НКГА. 

2.3.36. М. Латрі. Кактуси у вазі. 1905–1920. П., ол. 47х61. НКГА. 

2.3.37. М. Латрі. Двір для худоби. 1905–1920. П., темпера. 86,5х99,5. 

НКГА. 

2.3.38. М. Латрі. Храм над морем. Осінь. 1905–1920. П.,ол. 117X137.НКГА. 

2.3.39. М. Латрі. Старовинний двір. 1902. П., ол. НКГА. 

2.3.40. К. Богаєвський. Останні промені. 1903. П., ол. 98,5х135,5. СевХМ. 

2.3.41. К. Богаєвський. Ніч біля моря. 1903. П., ол. 109х144,5. СДХМ 

ім. О.М. Радищева. 

2.3.42. К. Богаєвський. Старий Крим. 1903. П., ол. 110х160. СДХМ 

ім. О.М. Радищева. 

2.3.43. К. Богаєвський. Південна країна. Печерне місто. 1908. П., ол. 

143х179. СевХМ. 
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2.3.44. К. Богаєвський. Консульська вежа в Судаку. 1903. П., ол. 39х57,5. 

НКГА. 

2.3.45. М. Волошин. Вид на дачу священика І.А. Голубєва. 1913. П., 

темпера. БМВ. 

2.3.46. М. Волошин. Монастир біля чорного озера. 1915. Пап., акв., чорний 

олівець. 25,3х36,5. ДТГ. 

2.3.47. М. Волошин. Стара Кастилія. 1915. Пап., акв. 44,2х62. БМВ. 

2.3.48. Е. Штейнберг. Ялта. 1920-і. Пап. на картоні, ол. 35,7х44,5. СевХМ. 

2.3.49. Е. Штейнберг. Пейзаж із вазами. 1920-і. П., ол. 61х67. СевХМ. 

2.3.50. Е. Штейнберг. Севастополь. Пристань. 1935. П., ол. 77х131. СевХМ. 

2.3.51. Е. Штейнберг. У порту. 1930. П., ол. 108х130. СевХМ. 

2.3.52. М. Алісов. Світанок на морі. 1932. Фанера, ол. 40,5х77. Місце 

знаходження невідоме. 

2.3.53. О. Ганзен. Схід місяця. 1915. Фанера, ол. 50,4х36,5. НКГА. 

2.3.54. О. Гауш. Околиці села. II чверть. ХХ ст. Дерево, ол. 12,9х19. 

Приват. зібрання. 

2.3.55. А. Жаба. Пейзаж на околиці Бахчисараю. 1930. П., ол. 44х36. БГІКЗ. 

2.3.56. М. Крошечкін-Крошицький. Сушіння вітрил. Балаклава. 1928. П., 

ол. 112х105. Сев.ХМ. 

2.3.57. М. Крошечкін-Крошицький. Циганська слобідка. 1928. П., ол. 

75,5х107. СевХМ. 

2.3.58. Д. Шибньов. Церква Іоанна Предтечі. 1926. П., ол. 56,5х46. КІКЗ. 

 

3.1. Культура акварелі першої половини ХХ ст. 

3.1.59. Л. Лагоріо. Крим. Ластівчине гніздо. 1903. Пап., акв. Не збереглася. 

Видавництво «Рішар», № 155. 

3.1.60. Л. Лагоріо. Ластівчине гніздо в Криму біля Ай-Тодора. 1901. Пап., 

акв. Не збереглася. Видавництво «Громади Св. Євгенії». 

3.1.61. Л. Лагоріо. Пароплав у бурю. 1890-і. Пап., акв. Не збереглася. 

Видавництво «Мюсарівських понеділків». 
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3.1.62. Л. Лагоріо. Кримський пейзаж. 1890-і. Пап. на картоні, акв., олівець. 

25,9х20,5. Ульянівський обласний художній музей. 

3.1.63. В. Фельдман. Казковий сюжет. 1913. Пап., акв. 23,7х44. СевХМ. 

3.1.64. В. Фельдман. Татарський цвинтар. 1899. Пап., акв. 20,3х39,8. 

СевХМ. 

3.1.65. О. Ганзен. Без назви. 1916. Пап., акв. 17,5х25. Приват. зібрання. 

3.1.66. М. Казас. Хода монахинь. Ілюстрація до п’єси М. Метерлінка 

«Сестра Беатриса». І чверть ХХ ст. Пап., туш, білило. 14х22,5. СХМ. 

3.1.67. М. Казас. Бики в упряжці. Між 1909–1914. Пап., акв., білило, 

олівець. 10,5х15. СХМ. 

3.1.68. К. Богаєвський. Ранок (ескіз до картини «Ранок. Рожевий гобелен», 

овал). 1906. Пап., акв. 22,2х28,8. ДТГ. 

3.1.69. К. Богаєвський. Осінній вечір. 1920-і. Пап., акв. 43,6х69,5. НКГА. 

3.1.70. К. Богаєвський. Судакський мотив. 1929. Пап., акв. 22х58. СХМ. 

3.1.71. К. Богаєвський. Шієр-Усту. Мечеть і водограй. 1925. Пап., акв. 

34х45. БДІКЗ. 

3.1.72. Е. Штейнберг. Бахчисарай. 1920-і. Пап., акв. 35,7х49,6. СевХМ. 

3.1.73. Е. Штейнберг. Бахчисарай. 1920-і. Пап., акв. 35,7х49,6. СевХМ. 

3.1.74. Е. Штейнберг. Вулиця села Дерекой. Ялта. 1924. Пап., туш, акв. 

43,5х60,8. СевХМ. 

3.1.75. Е. Штейнберг. Крим. Сирли-Чесме. 1920-і. Тонований пап., акв, 

гуаш. 37,8х32,2. СевХМ. 

3.1.76. М. Волошин. Попільне світло. 1925. Пап., акв., граф. олівець. 

26,5х35,5. ДТГ. 

3.1.77. М. Волошин. Хмара над затокою. Коктебель. 1925. Пап., акв. 

27х32,5. ДТГ. 

3.1.78. В. Фельдман. Кримський краєвид. 1899. Пап. на картоні, акв. 

22,5х31,5. СевХМ. 

3.1.79. А. Жаба. Місячна ніч. 1932. Пап., акв. 8х14,5. СХМ. 

3.1.80. А. Жаба. Бахчисарай. 1929. Пап., акв. 33х23,5. Приват. зібрання. 
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3.1.81. Н. Жаба. Бахчисарайські жінки. До 1920. Пап., акв., туш. Приват. 

зібрання. 

3.1.82. А. Мартинов. Крим. Ялта – будинок Ай-Василь. Між 1918–1940. 

Пап., акв. Місце знаходження невідоме. «Контрагентство друку», 

листівка № 13., м. Харків. 

3.1.83. А. Мартинов. Крим. Ялта місячної ночі. Між 1918–1940. Пап., акв. 

Місце знаходження невідоме. «Контрагентство друку», листівка 

№ 14., м. Харків. 

3.1.84. А. Мартинов. Гурзуф – червоноармійський курорт. Між 1918–1940. 

Пап., акв. Місце знаходження невідоме. «Контрагентство друку», 

листівка, м. Харків. 

3.1.85. В. Яновський. Кримський пейзаж. 1910-і. К., акв. 23х30. Приват. 

зібрання. 

3.1.86. В. Яновський. Старий мавзолей. 1947. Пап., акв. 43х56. БДІКЗ. 

3.1.87. В. Яновський. Чуфут-Кале. Осінь наприкінці. І пол. ХХ ст. Пап., акв. 

49х71. Приват. зібрання. 

3.1.88. М. Самокиш. Дворик. Між 1918–1943. Пап., акв. СевХМ. 

3.1.89. М. Самокиш. О.С. Пушкін в Алупці. 1936. Пап., акв. 35,5х54. Не 

збереглась. 

3.1.90. М. Самокиш. О.С. Пушкін у Гурзуфі. 1936. Пап., акв. 35х54. Не 

збереглась. 

 

3.2. Переосмислення ролі лінії і кольору в пейзажах М. Самокиша 

3.2.91. М. Самокиш. Трійка. 1917–1919. П., ол. 42,5х84. СевХМ. 

3.2.92. М. Самокиш. Кореїз. Крим. 1923. П., ол. ХХМ. 

3.2.93. М. Самокиш. Вулиця. Між 1918–1944. П., ол. 35,5х37,5. СуОХМ. 

3.2.94. М. Самокиш. Етюд із будинками. 1917–1919. К., ол. 36х43. СевХМ. 

3.2.95. М. Самокиш. Жінка в парку. 1918–1920. П. на фанері, ол. 31х36. 

СХМ. 
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3.2.96. М. Самокиш. Дворик, освітлений сонцем. 1918–1920. П., ол. 49х65. 

СХМ. 

3.2.97. М. Самокиш. Запорожці біля корчми. 1917–1920. П., ол. 51,5х82,5. 

СХМ. 

3.2.98. М. Самокиш. Євпаторійський дворик. 1918–1921. Фанера на 

картоні, ол. СХМ. 

3.2.99. М. Самокиш. Літній день. 1918–1919. П., ол. 29х47, 7. СХМ. 

3.2.100. М. Самокиш. Купання коней. Після 1920. П. на фанері, ол. 29х39. 

СХМ. 

3.2.101. М. Самокиш. Жінка з відром. 1918–1919. П. на фанері, ол. 

43,5х63,5. СевХМ. 

3.2.102. М. Самокиш. Євпаторійське подвір’я. 1920–1921. П. на фанері, ол. 

43х67,5. СХМ. 

 

3.3. Стильові принципи в пейзажному живописі кримських татар 

3.3.103. А. Абієв. Пейзаж із будиночками. 1930-і. П., ол. 30,4х37,3. РКММ. 

3.3.104. А. Абієв. Алея. 1930-і. П., ол. 25,3х32,4. РКММ. 

3.3.105. А. Яр-Мухамедов. Татарська вулиця. 1907. Пап., акв. 23х32,5.ЄІКМ. 

3.3.106. А. Яр-Мухамедов. Татарське весілля. 1930. П., ол. 65х189. СевХМ. 

3.3.107. Т. Афузов. Сакля при місяці. 1937. П., ол. 44х52,6. СХМ. 

3.3.108. Т. Афузов. Натюрморт. Вишні. 1940. П., ол. 80х65. СХМ. 

3.3.109. А. Устаєв. Гірська річка. 1940. Пап., акв. 30х40. СХМ. 

3.3.110. Т. Афузов. Морський пейзаж. 1940. К., ол. 18,5х21. СХМ. 

3.3.111. А. Устаєв. Берег моря. 1940. Пап., акв. 24,5х39,5. СХМ. 

 

4.1. Розвиток пленерної традиції в пейзажному жанрі регіону 

4.1.112. Ф. Захаров. Перша зелень. 1972. П., ол. 77х128. СХМ. 

4.1.113. Ф. Захаров. Сонячний зимовий день. 1970-і. П., ол. 100х200. 

4.1.114. Ф. Захаров. Теплий день у Гурзуфі. 1966. П., ол. 96,5х114. 
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4.1.115. Ф. Захаров. Корабель у доці. 1960-і –1970-і. П., ол. 50х100. Приват. 

зібрання. 

4.1.116. В. Бернадський. Старі сходи. 1992. К., ол. 50,5х35. Приват. зібрання. 

4.1.117. В. Бернадський. Біля причалу. 1975. К., ол. 50х50. Приват. зібрання. 

4.1.118. В. Бернадський. Кримське село. 1985. П.,ол. 60х90.Приват.зібрання. 

4.1.119. В. Бернадський. Березень. 1968. К., ол. 50х65. Приват. зібрання. 

4.1.120. П. Столяренко. Бузок. 1983. П., ол. 85х85. Приват. зібрання. 

4.1.121. П. Столяренко. Квітучі персики.1982. П.,ол.80х100.Приват.зібрання. 

4.1.122. П. Столяренко. Майстерня К. Коровіна. Гурзуф. 1955. П., ол. 

79,7х60. Приват. зібрання. 

4.1.123. П. Столяренко. Гурзуф. 2007. П., ол. 30х50. Приват. зібрання. 

4.1.124. О. Стрьомський. Осінній сад. 1980-і – сер.1990-х. П., ол. 53х90. 

Приват. зібрання. 

4.1.125. Л. Мельников. Яхти. 1959. П., ол. 50х150. СевХМ. 

4.1.126. С. Яровий. Літній пейзаж. 1980-і (?). К., ол. 34,5х49,5. Приват. 

зібрання. 

4.1.127. С. Бакаєв. Літо. 1960. К., гуаш. 70х47,5. Приват. зібрання. 

4.1.128. С. Бакаєв. Полудень. 1981. П., ол. 70х50. Приват. зібрання. 

4.1.129. М.Чухланцев. Мальви і море.1960.П.,ол.110,5х180.Приват. зібрання. 

4.1.130. М. Чуприн. Кара-Даг. Прибій.1965.К.,ол.48,5х65,6. Приват.зібрання. 

4.1.131. В. Фербер. Плантація Ай-Даниль. 1968. П., ол. 150х100. Приват. 

зібрання. 

4.1.132. П. Мірошниченко. Інкерман. 1961. П., ол. 50х117. СевХМ. 

4.1.133. Ю. Коновалов. Яблуні у цвітінні. 1970-і. П., ол. 50х70. Приват. 

зібрання. 

4.1.134. А. Сухоруких. Вечір. 1976 (?). Фанера, ол. 89х99. Приват. зібрання. 

4.1.135. З. Філіппов. Балаклава. 1965. Пап. на к., ол. 53х72. СевХМ. 

4.1.136. З. Філіппов. Кози. 1950. П., ол. 59х71,5. Приват. зібрання. 

4.1.137. П. Коломойцев. У Гурзуфі. 1979. К., о. 49,5х79,5. Приват. зібрання. 

4.1.138. В. Цвєткова. Гвоздички. 1967. П., ол. 70х100. Приват. зібрання. 
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4.1.139. М. Кобилєнков. Севастополь. Набережна Артилерійської бухти. 

1978. П., ол. 51х75. СевХМ. 

4.1.140. М. Кобилєнков. Кримський пейзаж. 1964. П., ол. 55х73. Приват. 

зібрання. 

4.1.141. В. Ольхов. Квітучий сад. 1980. К., ол. 49,5х70. Приват. зібрання. 

4.1.142. П. Шумов. Гліцинія. 1998. П., ол. 35х45. Приват. зібрання. 

4.1.143. О. Зубков. Вуличка в селі. Після 1970. К., ол. 49,5х69. Приват. 

зібрання. 

4.1.144. О. Смирнов. Вуличка в Карасані. 1990-і. П., ол. 70х100. 

4.1.145. Г. Дереджиєв. Без назви. 1980-і. Приват. зібрання. 

4.1.146. Г. Дереджиєв. Без назви. 1980-і. Приват. зібрання. 

4.1.147.  Г. Дереджиєв. Листопад. Сірий день. Мечеть у Соколиному. Кінець 

1980-х. Орг., ол. 49х72. Приват. зібрання. 

4.1.148. Г. Дереджиєв. Місяць у повні. Вид на Ай-Петрі. Кін. 1980-х – поч. 

1990-х. Клейонка на ганчірній основі, ол. 63х87. Приват. зібрання. 

4.1.149. М. Гаврилюк. Хурма. 1963. К., ол. 69,5х49,5. Приват. зібрання. 

4.1.150. О. Андрєєв. Весна. Бахчисарай. 1998. П., ол. 65х80. 

4.1.151. В. Карелін. Чудернацька ніч. 1992. Орг.,ол. 25х34. Приват. зібрання. 

4.1.152. Ю. Гулітов. Балаклава. 1993. П., ол. 39х45,5. СевХМ. 

4.1.153. І.Грищенко. Світанок біля моря. 2003. Фанера,ол.62х70.Вл. род. авт. 

 

4.2. Особливості відображення місцевого краєвиду в пейзажі-картині 

4.2.154. М. Барсамов. Повернення. 1946. П., ол. 74x150. НКГА. 

4.2.155. М. Барсамов. Відновлення Феодосійського порту. 1947. П., ол. 

100х196. СХМ. 

4.2.156. М. Барсамов. Схід місяця біля берегів Феодосії. 1948. П., ол. 

93х145. НКГА. 

4.2.157. М. Барсамов. Прибій біля берегів Феодосії. 1957. П., ол. 71,5х112,5. 

НКГА. 

4.2.158. П. Столяренко. Кефальники. Фрагмент. 1969. П., ол. СХМ. 
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4.2.159. П. Столяренко. Керченські рибалки. 1956. П., ол. 70х78. Приват. 

зібрання. 

4.2.160. П. Столяренко. На півдні. 1969. П., ол. 65х70. Приват. зібрання. 

4.2.161. П. Столяренко. Земля героїв. 1980-і (?). П., ол. Луганський обласний 

художній музей. 

4.2.162. П. Столяренко. Стара смоківниця. Поч. 1990-х (?). П., ол. 80х90. 

Приват. зібрання. 

4.2.163. П. Столяренко. Таврика. 1989. П., ол. 80х100. Приват. зібрання. 

4.2.164. С. Мамчич. Старе місто. 1968. П., ол. 100х107. СХМ. 

4.2.165. П. Столяренко. Ніч. Ялта. 1967. П., ол. 70х70. СХМ. 

4.2.166. П. Столяренко. Минуле і майбутнє. 1967. П., ол. 120х180. 

4.2.167. С. Мамчич. Трамонтан – північний вітер. 1969. П., ол. 153х141. 

Міністерство культури України, Київ. 

4.2.168. С. Мамчич. Берегівки і дахи. 1965. П., ол. 75х130. СХМ. 

4.2.169. С. Мамчич. Старий виноградник. 1966. П., ол. 63х80. СХМ. 

4.2.170. С. Мамчич. Рибальський причал. Гурзуф. 1969. П., ол. 50, 2х60. 

4.2.171. С. Мамчич. Рибальська гавань. 1964. П., ол. 100х120. СХМ. 

4.2.172. Г. Дереджиєв. Цвітіння. Кін. 1980-х – поч. 1990-х. Приват. зібрання. 

4.2.173. Г. Дереджиєв. Великдень. Паски йдуть святити. 1980-і. П., ол. 

55х82. Приват. зібрання. 

4.2.174. Г. Дереджиєв. Куполи. Поч. 1990-х. К., ол. Приват. зібрання. 

4.2.175. Г. Дереджиєв. Пейзаж із деревами та старим будинком. Соколине. 

Поч. 1990-х. П., ол. 64х78. Приват. зібрання. 

4.2.176. Г. Дереджиєв. Біля кримських берегів. Судак. 1985. Фанера, ол. 

83,5х109,5. Приват. зібрання. 

4.2.177. Ж. Матрунецький. Два моря. 1990. Орг., темпера. 75х75. КІКЗ. 

4.2.178. Ж. Матрунецький. Безіменне сузір’я. 1999. Орг., темпера. 70х83. 

КІКЗ. 

4.2.179. Ж. Матрунецький. У  Керчі починається день. 1999. Орг., ол. 

118х60. КІКЗ. 



404 
 

4.2.180. Є. Карциганов. Рибальська бухта. 1976. Орг., ол. 65х65. Приват. 

зібрання. 

4.2.181. Є. Карциганов. Місто в горах. 1976. Орг.,ол.65х65.Приват. зібрання. 

4.2.182. О. Спольський. Митридатський завулок. 2002. П., ол. 70х80. 

4.2.183. О. Спольський. Золотиста Керч. 1997. 

4.2.184. А. Колесник. Севастопольське подвір’я. 1960-і –1990-і. П., темпера. 

59,5х110. СевХМ. 

4.2.185. М. Крошицький. Гурзуф. 1951. Фанера, ол. 50х31. СевХМ. 

4.2.186. В. Толочко. Севастополь. 1980. П., ол. 164х223. СевХМ. 

4.2.187. М. Афанасьєв. Севастополь. Вечір. 1974. П., ол. 94х94. СевХМ. 

4.2.188. П. Коломойцев. У дозор. Балаклава. 1965. К., темпера. 26х44. 

СевХМ. 

4.2.189. А. Шорохов. Весна. 1985. П., ол. 75х51. СевХМ. 

4.2.190. Ю. Волков. Відпочинок біля моря. 1965. П., ол. 110х110. Санаторій 

Феміда. Євпаторія. 

4.2.191. Ю. Волков. Радість життя. 1965. П., ол. 110х110. Санаторій Феміда. 

Євпаторія. 

4.2.192. М. Чухланцев. Севастопольський пейзаж. 1961. П., ол. 84х200. 

СевХМ. 

4.2.193. М. Чухланцев. Дот, що заростає маками. 1960. П., ол. 93,5х128. 

СевХМ. 

4.2.194. М. Чухланцев. Мис Гвардія. 1975. П., ол. 90х90. СевХМ. 

4.2.195. М. Чухланцев. Каміння, наділене долею. Білі скелі. 1974. П., ол. 

75х105. СевХМ. 

4.2.196. А. Сухоруких. Севастополь. Весняне сонце. 1984. П., ол. 100х110. 

СевХМ. 

4.2.197. А. Сухоруких. Сніг у Севастополі. 1981. СевХМ. 

4.2.198. А. Сухоруких. Зимовий Севастополь. 1968. СевХМ. 

4.2.199. А. Сухоруких. Севастополь. Святковий вечір. 1970. К., ол. 100х120. 

СевХМ. 
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4.2.200. В. Хорішко. Три дерева на Чурук-Су. 1981. К., ол. 70х75. БДІКЗ. 

4.2.201. О. Нагаєвська. Бахчисарай, вулиця Папаніна. 1952. Будинок-музей 

О.В. Нагаєвської та О.Г. Ромма в Бахчисараї. 

4.2.202. Н. Василенко. Пам’яті чорноморців. 1973–1975. П., ол. 146х170. 

СевХМ. 

4.2.203. Н. Василенко. Лютий в Учкуєвці. 1961. П., ол. СевХМ. 

4.2.204. Н. Василенко. Крим. Мангуп-Кале. 1966. 

4.2.205. В. Адєєв. Балаклава. Виноградники. 1989. П., ол. 69,5х89,5. СевХМ. 

4.2.206. В. Філатов. Осінь у горах. 1981. Орг., ол. 98х99. СХМ. 

4.2.207. Г. Ареф’єв. Міський пейзаж. 1976. П., ол. 102х90. СевХМ. 

4.2.208. Г. Ареф’єв. Весна. 1971. П., ол. 85х80. СХМ. 

4.2.209. І. Шипілін. Церква. 1995. П., ол. 80х80. СевХМ. 

4.2.210. І. Шипілін. Біля стін давнього міста. Із серії «Гірський Крим». 1999. 

К., ол. 36х60. Приват. збірка. 

4.2.211. В. Куц. Вечір. 2005. К., ол. 121,5х34,5. 

4.2.212. В. Куц. Вознесіння. 1994. П., ол. 115х125. Ватикан, резиденція Папи 

Римського, Рим. 

4.2.213. В. Куц. Уздовж крутих берегів. Поч. 2000-х. П., ол. 40х140. 

4.2.214. Л. Лабенок. Весна. 1975. П., ол. 84х130. 

4.2.215. О. Федотов. Остання сакля в селі Ай-Серез. 1981. П., ол. 50х60. Вл. 

род. авт. 

4.2.216. І. Петров. Ескіз до картини Сиваш. Коса Пекло. 1964. П., ол. 

62х110. Вл. род. авт. 

4.2.217. І. Петров. Застава на березі моря. 1972. К., ол. 35х50. Вл. род. авт. 

4.2.218. В. Поляницина. Туманний ранок. 1992. П., ол. 86х64. 

4.2.219. О. Андрєєв. Теплий вечір. 1993. П., ол. 65х80. БІКЗ. 

4.2.220. О. Грачов. Пересохлий потік. 1967. П., ол. 90х85. СХМ. 

4.2.221. О. Грачов. Гора Демерджі. ІІ пол. ХХ ст. П., ол. 70х100. 

4.2.222. О. Іванченко. Херсонес. 1982. СевХМ. 

4.2.223. Л. Джус. Південна ніч. 1973. П., ол. 100х150. 
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4.3. Нові тенденції у відтворенні природи краю в акварелі Криму 

4.3.224. Я. Басов. Приморський пейзаж. 1968. Пап., акв., фломастер. 42х56. 

МІМС. 

4.3.225. Я. Басов. Місток. 1966. Пап., акв. 34х46. БІКЗ. 

4.3.226. Я. Басов. Керч. Рибацький берег. 1976. Пап., акв. 45х55. АППЗ. 

4.3.227. Я. Басов. Сонячний день. 1980. Пап., акв. 50х55. АППЗ. 

4.3.228. С. Гладков. Мис Кришталевий. 1964. Пап., акв. 25,7х37. СевХМ. 

4.3.229. С. Гладков. Севастополь. 1964. Пап., акв. 26х38,4. СевХМ. 

4.3.230. М. Чухланцев. Свято Нептуна. 1976. Пап., акв., білило. 42х46. 

СевХМ. 

4.3.231. М. Чухланцев. Південь. 1963. Пап., акв., білило. 39х41,5. СевХМ. 

4.3.232. М. Чухланцев. Рибальське селище. 1960-і. Пап., акв., темпера. 

32х40. СХМ. 

4.3.233. Є. Карциганов. Сушать сіті. 1968. Пап., акв. 59х72. СХМ. 

4.3.234. Є. Карциганов. Біля берега. 1968. Пап., акв. 60х80. СХМ. 

4.3.235. Є. Карциганов. Дзвони. 1967. Пап., акв. 58х73. Пр. вл. 

4.3.236. Є. Карциганов. Предтеча. 1990. Пап., акв. 59х70. КІКЗ. 

4.3.237. Є. Карциганов. Бахчисарайська вуличка. 1961. Пап., акв. 48х68,5. 

СХМ. 

4.3.238. О. Козлов. Судак. Георгіївська вежа. 1966. Пап., акв. 26х32. СХМ. 

4.3.239. О. Козлов. Весна в Соколиному. 1972. Пап., акв. 32х47,5. СХМ. 

4.3.240. О. Козлов. Жовта тополя. 1958. Пап., акв. 34х22,5. СХМ. 

4.3.241. О. Козлов. Весна в заповідному гаї. 1977. Пап., акв. 29х64,5. Пр. вл. 

4.3.242. І. Копаєнко. Морські птахи. 1969. Пап., акв. 53х39. СХМ. 

4.3.243. І. Копаєнко. Білі скелі. 1969. Пап., акв. 45х53. СХМ. 

4.3.244. Ф. Кутінов. Селище Мисове. 1978. Пап., акв. 41х57. СевХМ. 

4.3.245. Ф. Кутінов. На етюдах. 1989. Пап., акв. 43х50. СевХМ. 

4.3.246. В. Платонов. Екскурсія в Ханському палаці. 1971. Пап., акв. 46х32. 

Вл. авт. 

4.3.247. В. Проценко. Штормить. 1976. Пап., акв. 56х38,5. СевХМ. 
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4.3.248. В. Проценко. Мить. Балаклава. 1981. Пап., акв. 42х39. СевХМ. 

4.3.249. В. Проценко. Таємниче світло. 1985. Пап., акв. 20х38. СевХМ. 

4.3.250. П. Чистилін. Бахчисарай. Успенський монастир. 1984. Пап., акв. 

14х8,5. БІКЗ. 

4.3.251. В. Поляницина. Осінь у Соколиному. 1987. Пап., акв. 46,5х31,5. Пр. 

вл. 

4.3.252. К. Почтовий. Дорога біля моря. 1988. Пап., акв. 55х70. Пр. вл. 

4.3.253. К. Почтовий. Весна в Сімеїзі. 1994. Пап., акв. 50х70. Пр. вл. 

4.3.254. А. Макєєв. Вид на собор Олександра Невського в Ялті. 2001. Пап., 

акв. 40х30. Пр. вл. 

4.3.255. І. Шипілін. Кинутий будинок. 1990. Пап., акв. 41,5х57. СевХМ. 

4.3.256. О. Кропко. Чуфут-Кале. Караїмський будинок. 1993. Пап., акв. 

28х19. Пр. вл. 

4.3.257. О. Кропко. Маки. 1993. Пап., акв. 20х35. Вл. авт. 

4.3.258. А. Мухаммед (О. Каленчук). Вечір у передгір’ях. 1990-і. Пап., акв. 

23х56. Пр. вл. 

4.3.259. А. Мухаммед (О. Каленчук). Літнє поле. 1990-і. Пап., акв. 22х32. 

Пр. вл. 

4.3.260. Л. Герасимов. У лютому. 1991. Пап., акв. 77х77. Пр. вл. 

4.3.261. Л. Герасимов. Вітряний день (Херсонес). 1994. Пап., акв. 87х87. 

Пр.вл. 

4.3.262. Л. Герасимов. Сліпий дощик. 1994. Пап., акв. 75х90. Пр. вл. 

4.3.263. А. Сеїт-Аметов. Коктебель. 2004. Пап., акв., білило. 40х50. Пр. вл. 

4.3.264. Р. Нетовкін. Арка. 2006. Пап., акв. 40х26. Пр. вл. 

4.3.265. В. Ростовський. Вечір біля моря. 2004. Пап., акв. 34х49. Пр. вл. 

4.3.266. В. Киркевич. Ранок туманний. 2000. Пап., акв. 29,5х20,5. Вл. авт. 

4.3.267. В. Таїров. Вулиця старого Бахчисараю. 1995. Пап., акв. 45х45. 

Пр.вл. 

4.3.268. О. Андрющенко. Мій провулок. 1992. Пап., акв. 18х24. Пр. вл. 
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4.3.269. О. Андрющенко. Вулиця Митридатська. 2000. Пап., акв.13х18. 

Пр.вл. 

4.3.270. О. Андрющенко. Дромос. Царська могила ІV ст. до н.е. 2004. Із серії 

«Кам’яний літопис давньої Керчі». Пап., акв. 20х30. Вл. авт. 

4.3.271. В. Нікулов. Гейра. 1990-і. Пап., акв. 47х47. Вл. род. авт. 

4.3.272. В. Нікулов. Захід. 1990-і. Пап., акв. 24х32. Вл. род. авт. 

4.3.273. В. Нікулов. Загибель Атлантиди. 1990-і. Пап., акв., білило. 36х48. 

Вл. род. авт. 

4.3.274. В. Нікулов. Захід. 1990-і. Пап., акв. 24,3х37. Вл. род. авт. 

 

4.4. Безперервність пейзажної традиції у творчості кримських 

татар після депортації 

4.4.275. А. Сеїт-Аметов. Весняний Кара-Даг з будиночком. 1973 (?). К., ол. 

48х50. 

4.4.276. М. Абселямов. Кримські кипариси. 1958. П., ол. 80х60. РКММ. 

4.4.277. О. Чубаров. Етюд. Човни біля причалу. 1960. К., ол. 17х26. Пр. вл. 

4.4.278. О. Чубаров. Вид на Аю-Даг. 1960-і. К., ол. 31х45. Пр. вл. 

4.4.279. К. Емінов. Старий Гурзуф. 1970. П., ол. 70х50. ДММУ. 

4.4.280. К. Емінов. Маслини. 1970. П., ол. 70х50. ДММУ. 

4.4.281. К. Емінов. Свіжість. Аю-Даг. 1970. П., ол. 90х100. ДММУ. 

4.4.282. К. Емінов. Південна розповідь. 1970. П., ол. 90х140. Пр. вл. 

4.4.283. М. Чурлу. Останній мінарет. 1989. К., ол. 60х80. Вл. авт. 

4.4.284. М. Чурлу. Вуличка в Бахчисараї. 1989. К., ол. 60х80. Вл. авт. 

4.4.285. М. Чурлу. Дорога в Перевальному. 1998. К., ол. 60х80. Вл. авт. 

4.4.286. М. Чурлу. Депортація. 1995. П., ол. 110х140. РКММ. 

4.4.287. М. Чурлу. Полетимо на Аю-Даг. 2001. К., ол. 60х80. Вл. авт. 

4.4.288. М. Чурлу. Триптих «Депортація». 2011. Вл. авт. 

4.4.289. К. Джеппаров. На гастролі. 1995. П., ол. 60х70. 

4.4.290. К. Джеппаров. Вавилонська вежа. 1996. П., ол. 80х70. 

4.4.291. І. Нафієв. Повернення. 2000. П., ол. 60х70. РКММ. 
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4.4.292. І. Нафієв. У чеканні. 1999. П., ол. 60х80. РКММ. 

4.4.293. І. Нафієв. Раннім ранком. 1995. П., ол. 85х90. Вл. авт. 

4.4.294. І. Веліуллаєв. Місяць над Кубанню. 1985. П., ол. 120х100. Вл. авт. 

4.4.295. Н. Якубов. В’їзд у Бахчисарай. 2003. П., ол. 50х60. Вл. авт. 

4.4.296. Н. Якубов. Трояндова алейка. 1991. П., ол. 50х60. Вл. авт. 

4.4.297. Р. Нетовкін. Кастамону. Туреччина. 2003. Пап., акв. 45х38. Пр. вл. 

4.4.298. А. Белялов. Весна. 2004. П., ол. 40х100. Вл. авт. 

4.4.299. А. Белялов. Дервіш (милостиня). 2001. П., ол. 96х96. Вл. авт. 

4.4.300. А. Белялов. Озенбаш. 2000. П., ол. 60х80. Пр. вл. 

4.4.301. А. Бараш (Сейдаметов). Продавець гарбузів. 2003. П., ол. 100х70. 

Вл. авт. 

4.4.302. А. Бараш (Сейдаметов). Бельбецька долина. 2003. П., ол. 100х90. 

Вл. авт. 

4.4.303. А. Бараш (Сейдаметов). Вівці, що пасуться. 2003. П., ол. 100х107. 

Пр.вл. 

4.4.304. А. Бекіров. Місячна ніч у Байдарах. 1998. 

4.4.305. С. Османов. Чайхона в Чор-Ку. 1998. П., ол. 70х90. 
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ДОДАТОК В 

АНОТОВАНИЙ СПИСОК КРИМСЬКИХ МАЙСТРІВ ПЕЙЗАЖУ ХХ СТ. 
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АБІЄВ Абдурефи. Живописець, графік. 1879, с. Чокурча Сімферопольського 

повіту Таврійської губернії – 1938 (репресований). У 1895 вступив і в 1906 

закінчив Московське Строганівське художньо-промислове училище. 

Продовжив художню освіту в Парижі в 1906–1908. Учасник 

республіканських виставок. Творчий доробок у фондах РКММ та приватних 

колекціях. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь:  КРП  

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

АБСЕЛЯМОВ Мемет. Живописець. 11.02.1911, Сімферополь – 23.02.1988, 

Кайраккум Таджицької РСР (трагічно загинув під час катастрофічного 

землетрусу). У 1934 закінчив студію академіка живопису М.С. Самокиша. Із 

1934 навчався в Ленінградському інституті мистецтв. Із 1961 член СХ СРСР. 

Учасник респуб. і всесоюз. виставок із 1936. Творчий доробок у фондах 

РКММ, музеях Таджикистану. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь:  КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

АДЄЄВ Володимир Васильович. Живописець, графік, макетник. Народився 

03.01.1949 в Ялті. Із 1953 – у Севастополі. Випускник СХШ (1967). Із 1978 – 

учасник виставок. Член творчого об’єднання «Рабоча палітра» (1984 – 1994), 

із 1999 – творчої спілки балаклавських художників «Мистецький шлях». Із 

1989 – керівник макетно – модельної майстерні. Член НСХУ (2006). Автор 

творів: «Балаклава. Виноградники», «Ранок. Балаклава». 

Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред.  

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

АЙВАЗОВСЬКИЙ Іван (Ованес) Костянтинович. Живописець, мариніст. 

17(29.07.1817), Феодосія – 19.04(2.05.1900), там же. Навчався в АМ у 

Петербурзі (1833–1839). Із 1844 – академік живопису і живописець 

Головного морського штабу, із 1847 – професор АМ. Із 1887 – почесний член 

АМ. Член низки європейських академій. Жив і працював переважно у 

Феодосії, де заснував «Загальні художні майстерні» у своєму будинку (1865) 

і картинну галерею (1880). Почесний громадянин Феодосії. За життя А. 

відбулося більше 120 виставок його творів. Написав близько 6000 картин. 
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Літ.: 

Товарищество южнорусских художников: биобиблиогр. справочник: В 2-х ч./ 

сост.: В.А. Афанасьев, О.М. Барковская; Одес. гос. науч. б-ка 

им. М. Горького. – О.: Друк, 2000. – 302 с.: ил. 

 

Пилипенко В.Н. Иван Константинович Айвазовский / В.Н. Пилипенко. – Л.: 

Художник РСФСР, 1991. – 188 с.: ил. 

 

АЛІСОВ Михайло Олександрович. Живописець-мариніст. 05.01.1860 (1859), 

Харків – 15.06.1933, Ялта. Початкову художню освіту отримав у Харківській 

приватній школі малювання та живопису М.Д. Раєвської-Іванової. У 1887–

1889 навчався в Петербурзі в Академії мистецтв у проф. Ю.Ю. Клевера. 

Потім працював у Феодосії в майстерні І.К. Айвазовського, був його учнем. 

У 1900, 1902, 1903 персональні виставки М.О. Алісова проходили в його 

рідному місті Харкові. На виставці 1900 року, присвяченій 40-річчю 

художника, експонувалося 132 його картини. На початку ХХ сторіччя 

Михайло Олександрович оселяється в Ялті. Тут у 1914 разом з іншими 

митцями організовує Ялтинський художній гурток. Член і експонент 

Товариства південноросійських художників, Товариства харківських 

художників, Севастопольського художнього гуртка. У 1912 Ялтинське 

товариство садівництва випустило серію його листівок «Флора Криму». 

Картини М.О. Алісова зберігаються в музеях Росії та України, приватних 

зібраннях. Але більша їх частина втрачена. 

Літ.: 

Енциклопедія сучасної України / НАН України, Координац. бюро (Ін-т 

енциклопед. досліджень); НТШ; [відп. секр. М.Г. Железняк] – К.: Координац. 

бюро Енцикл. сучасн. України (Ін-т енциклопед. досліджень) НАН України, 

2001. – Т.1.: А. – 2001. – 823 с. 

 

АНДРЄЄВ Олександр Абрамович. Живописець. Заслужений художник АР 

Крим (2006). Народився 14.05.1958. Закінчив Кубанський державний 

університет (1985). Педагог зі спеціальності – Е.П. Данильян. Член НСХУ 

(1994). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

АНДРЮЩЕНКО Олександр Григорович. Живописець, аквареліст. 

Народився 14.01.1945 в Керчі. Закінчив Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1971). Працював художником-оформлювачем, викладав 

у дитячій художній школі ім. Р.В. Сердюка в Керчі. Отримав диплом 3-го 

ступеню на IV і V Бієнале та диплом 2-го ступеню і Приз глядацьких 

симпатій на VII Бієнале камерної акварелі Криму (2008) у Сімферополі. Свої 

роботи присвячує переважно відтворенню образу старої Керчі. Живе в Керчі. 
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Інтерв’ю з художником. 

 

АПАНОВИЧ Віктор Антонович. 03.09.1922 –18.06.1996. Живописець, графік. 

Закінчив Київський державний художній інститут (1945) і Ленінградський 

інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І.Ю. Рєпіна (1950). Член 

НСХУ (1950). Заслужений діяч мистецтв УРСР. Жив у Сімферополі. 

Літ: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

АРЕФ’ЄВ Геннадій (Енгельс) Олександрович. Живописець, графік. 

09.06.1934, Алма – Ата (Казахстан) – 13.07.1977, Севастополь. Із 1964 – у 

Севастополі. Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша 

(1961). Навчався в Харківському художньому інституті (1961 – 1963). Із 1964 

– учасник виставок; у 1975 отримав медаль республіканської виставки 

«Меморіал І. К. Айвазовського». Із 1966 – художник СХВМ. У колекції 

СХВМ зберігається понад 150 творів живопису, графіки, здобутих музеєм, а 

також переданих у дарунок родиною та друзями художника. Автор 

живописних творів: «Блакитний ранок. Севастополь», «Старий маяк», 

«Перед путиною», «Балаклава», «Поема про море», «Севастополь. Мис 

Кришталевий», «Міський пейзаж», «Квітуче дерево». 

Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред.  

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

АРУНЯН Степан. Народився 31.12.1958 в Баку. Закінчив Азербайджанське 

Державне художнє училище імені Азим-заде (1983). У 1985 брав участь у 

виставці робіт вчителів міста Баку. У 1986 переїздить до Криму – в Алупку, 

де працював вихователем і викладачем образотворчого мистецтва в дитячому 

санаторії імені професора А.А. Боброва. Учасник багатьох всеукраїнських і 

міжрегіональних виставок. Нагороджений пам’ятною медаллю меморіалу 

А.І. Куїнджі. Бере участь у виставках Союзу кримських вірменських 

художників, членом якого став у 2004. Живе в Алупці. 

Літ.: 

Современные крымские армянские художники: фотоальбом. – Симферополь: 

Предприятие Феникс, 2008. – 80 с.: ил. 

 

АФАНАСЬЄВ Леонід Митрофанович. Живописець, майстер акварелі, 

музейний працівник. 29.04 (11.05) 1889, Миколаїв – 30.10.1971, Воронеж 

(Росія). З 1916 – у Севастополі. Закінчив Петроградський політехничний 

інститут (1916). Займався в ізостудії у Ю.І. Шпажинського. З 1923 – член 

САХ; науковий співробітник Севастопольської картинної галереї (1936 – 
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1939); з осені 1939 жив у Воронежі, працював у Музеї образотворчих 

мистецтв. Із 1910 – учасник художніх виставок. 

Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред.  

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

АФАНАСЬЄВ Михайло Андрійович. Живописець. 13.09.1927, с. Дмитрівка 

Запорізької обл. – 06.04.1983, Севастополь. Учасник Другої світової війни, 

служив у Чорноморському флоті, відвідував ізостудію при 

севастопольському БОФі (1945 – 1948). Із 1959 – художник СХВМ. Із 1960-х 

– учасник виставок. Автор полотен: «Штормить», «Севастополь. Вечір», 

«Пам’яті полеглих». 

Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред.  

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

АФУЗОВ Тохтар. Живописець. 1900, Алупка – 1942, Сімферополь 

(розстріляний німецько-фашистськими окупантами). Школу професійного 

художника пройшов у Москві, у студії В.В. Мєшкова в 1920 – 1930-х. Брав 

участь у республіканських і всесоюзних виставках. Творчий доробок у 

фондах СХМ і в Кримському республіканському краєзнавчому музеї. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь:  КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

БАКАЄВ Сергій Іванович. Живописець, графік. Заслужений художник АР 

Крим (2000). Народився 07.04.1922. Закінчив Сімферопольське художнє 

училище ім. М.С. Самокиша (1951). Член НСХУ, СХ СРСР (1961). 

Нагороджений орденом «Вітчизняної війни» ІІ ступеню (1945), медалями. 

Живе в Ялті. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

БАРАШ (СЕЙДАМЕТОВ) Асан. Живописець. Народився 02.10.1962 в 

Ташкенті Узбецької РСР. Закінчив РХУ ім. П. Бенькова в 1982. Закінчив 

ТТХІ ім. О.М. Островського в 1989. Член НСХУ (1995). Учасник респуб., 

міжнар., закорд. виставок. Творчий доробок у фондах РКММ, СХМ, а також 

у музеях і приватних колекціях Узбекистану, Росії, України, Туреччини, 

Німеччини, Польщі. Живе в Бахчисараї. 
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Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь:  КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

БАРСАМОВ Микола Степанович. 5.11.1892, Тифліс (Росія)  – 11.04.1976, 

Феодосія. Живописець. Заслужений діяч мистецтв УССР (1969). Закінчив 

Московське училище живопису, скульптури та архітектури  (1918). Із 1923 

мешкав і працював у Феодосії. З 1923 – незмінний директор Феодосійської 

картинної галереї ім. І.К. Айвазовського. Член СХ СРСР (1933). Член СХ 

Криму (1940). 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

БАСОВ Яків Олександрович. 2.02.1914 – 16.03.2004. Живописець, майстер 

акварелі. Заслужений художник УРСР (1974). Лауреат Державної премії АР 

Крим (1996). Народний художник України (2004). Навчався в студії 

академіка живопису М.С. Самокиша в Сімферополі. Закінчив Ленінградський 

інститут живопису, скульптури та архітектури (1937). Учасник Другої 

світової війни. Член СХ Криму (1957). Жив у Ялті. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

БАТОВ Геннадій Петрович. Живописець, майстер жанрової картини. 

02.12.1921 – 24.03.2004. Закінчив Ростовське художнє училище й 4 курси 

Київського державного художнього інституту. Ветеран Другої світової війни. 

На початку 1960-х переїздить до Криму, спочатку в Сімферополь, потім  у 

Керч. У 1970-х серія акварелей «Аджимушкай» експонувалася на Всесоюзній 

виставці акварелей у Києві та на виставці «Радянська акварель» у Болгарії. 

Працював у різних техніках. Член НСХУ, СХ СРСР (1978). Вів художню 

студію. Жив у Керчі. 

Літ.: 

Иванова Л.М., Небожева Н.В, Кузьмина Л.Л., Приднев С.В. Крым – от 

древности до наших дней. 2-е изд., доп. / под. ред. Э.Б. Петровой. – 

Симферополь: ИД «ЧерноморПРЕСС»; Феодосия: ИД «Коктебель», 2012. – 

656 с.: ил. 

 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 
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БЕКІРОВ Алі Муратович. Живописець, майстер декоративно-ужиткового 

мистецтва, різьбяр по дереву. Заслужений працівник культури Узбекистану. 

Народився 03.08.1948 р. Закінчив Республіканське художнє училище 

ім. П. Бенькова в Ташкенті (1971). Член НСХУ з 1989 р. Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

БЕЛЯЛОВ Алі. Живописець, скульптор. Народився 16.08.1963 в Намангані 

Узбецької РСР. У 1984 закінчив оформлювальне відділення Наманганського 

училища мистецтв, у 1995 – відділення живопису Національної академії 

мистецтв у Києві. Скульптури А. Белялова встановлено в Білогірську 

(Карасубазарі). Творчий доробок у фондах РКММ, а також у музеях і 

приватних колекціях України, Узбекистану, Туреччини, Німеччини, США. 

Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

БЕРНАДСЬКИЙ Валентин Данилович. 13.01.1917, Чернігівська обл. –

21.09.2011, Сімферополь. Живописець. Заслужений художник УССР (1976). 

Народний художник України (1989). Народний художник Росії (2005). 

Заслужений діяч мистецтв АР Крим (2007). Закінчив Ленінградський 

інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І.Ю. Рєпіна (1950). 

Педагоги зі спеціальності – Б. Йогансон, О. Зайцев. Нагороджений орденом 

«Вітчизняної війни» ІІ ступеню, «Знаком пошани», медалями. Жив у 

Сімферополі. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

БОГАЄВСЬКИЙ Костянтин Федорович. Живописець, пейзажист. 

Заслужений діяч мистецтв РСФСР (1933). 12(25).01.1872, Феодосія – 

17.02.1943, Феодосія. Перші навички образотворення отримав у майстерні 

І.К. Айвазовського, брав уроки в А.І. Фесслєра. Закінчив Петербурзьку 

Академію мистецтв по класу А.І. Куїнджі (1891-1897). 1898–1900 – разом із 

А.І. Куїнджі й учнями його майстерні відвідує Германію і Францію. Член СХ 

Криму (1940). 

Літ.: 

Барсамов Н.С. Айвазовский в Крыму: Очерки об И.К. Айвазовском и 

художниках города Феодосии Л.Ф. Лагорио, А.И. Фесслере,К.Ф. Богаевском, 

М.А. Волошине, М.П. Латри / Н.С. Барсамов. – Симферополь: Крым, 1967. – 

110 с. 
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Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

БОДАНІНСЬКИЙ Усеїн. Живописець, графік, мистецтвознавець. 12.01.1877, 

с. Бодана Сімферопольського повіту Таврійської губернії – 1938 

(розстріляний у Сімферопольській в’язниці). У 1895 вступив і в 1905 

закінчив Московське Строганівське художньо-промислове училище. У 1905-

1907 рр. і в 1912 р. навчався художньої майстерності і працював у Парижі, 

Мюнхені, Дрездені, Римі та Венеції. У 1927 був обраний членом-

кореспондентом Академії мистецтв СРСР. Виставлятися почав із 17-ї 

виставки картин Московського товариства художників у 1909 в Москві. 

Невелика частина його робіт зберігається у фондах Бахчисарайського 

державного історико-культурного заповідника, інші картини знищені 

сталінським режимом після 1938. Жив у Бахчисараї. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

БОЛОТНИЙ Володимир Ілліч. Живописець. Народився 27.02.1950 в 

Севастополі. Закінчив художньо-графічний факультет Московського 

державного педінституту ім. В.І. Леніна (1975). Із 1980 – художник СХВМ, 

учасник виставок. Член НСХУ (1994). Автор картин: «Рожеві хмари», 

«Легенди Криму». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред.  

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

БОРТНІКОВ Микола Федорович. Живописець, графік. Заслужений 

художник УРСР (1976). 29.01.1916 – 20.03.1997. Закінчив Ташкентський 

художній технікум (1933–1936), Московський державний художній інститут 

імені В.І. Сурикова (1939–1950). Майстерня Г.Г. Ряжського. У 1951 

направлений до Криму на посаду директора Сімферопольського художнього 

училища ім. М.С. Самокиша. Багато років його очолював. Член НСХУ, СХ 

СРСР (1950). Учасник Другої світової війни. Жив у Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Милина Л. Увлеченный искусством / Л. Милина // Крымская правда. – 2006. 

– 15 февр. 
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БРУСЕНЦОВ Геннадій Якович. Живописець, графік. Заслужений художник 

України (1982). 14.10.1927, Орел (Росія) – 01.04.2006, Севастополь. Із 1969 – 

у Севастополі. Закінчив факультет монументально-декоративного живопису 

Ленінградського вищого художньо-промислового училища ім. В.І. Мухіної 

(1953) та був направлений до Ашхабаду (Туркменія). З 1954 – учасник 

виставок. У 1959–1974 – головний художник СХВМ. Член НСХУ, СХ СРСР 

(1954). Автор робіт: «Севастополь у листопаді», «Покрова на Нерлі». 

Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред.  

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

БУБНОВА Галина Єгорівна. Сценограф. Заслужений діяч мистецтв України 

(1995), лауреат Премії Автономної Республіки Крим (1993). Народилася 

05.06.1951 в Ленінграді (Росія). Із 1974 – у Севастополі. Закінчила художньо-

графічне відділення Ленінградського педагогічного училища (1971). Із 1974 – 

художник Драматичного театру ЧФ РФ ім. Б.А. Лавреньова. Із 1976 – 

учасник виставок. Член НСХУ (1986). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред.  

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

БУДАРІН Дмитро Петрович. Аквареліст, художник-краєзнавець. 1876 – 1938. 

Народився на Дону. Закінчив Пензенське художнє училище та філологічний 

факультет Московського університету. Із 1918 жив і працював у Керчі. 

Викладав у школах та інших навчальних закладах міста літературу, російську 

мову, малювання та креслення. Працював художником у газеті «Керченський 

робочий». Для історично-археологічного музею виконав рисунки окремих 

цінних знахідок, робив замальовки розкопок. У літні місяці виїжджав у різні 

райони країни (Карелію, Поволжя, Урал, Кавказ), звідки привозив численні 

твори, виконані аквареллю, олією, олівцем. 1932 – виставка робіт майстра в 

школі імені В.Г. Короленка в Керчі. 1979 – роботи, які зберігалися в Москві у 

вдови майстра, експонуються на персональній виставці «Керч довоєнна» в 

Керченському історико-археологічному музеї. Частину цієї експозиції було 

передано в дар музею сином художника С.Д. Бударіним. Виставка мала три 

основні розділи. Перший: Керч і її околиці. 83 речі. Це краєвиди Керчі, її 

довоєнна архітектура, відновлення і реконструкція металургійного заводу 

ім. П.Л. Войкова, робота лісопилки бочарного заводу, живописні пейзажі 

берега моря біля Старого Карантину, рибацькі баркаси, фортеця Єні-Кале, 

вітряки околиць селищ, етнографічні малюнки (замальовки життя й побуту 

сільського населення 1920-х років селищ Аджимушкай і Катерлез). Другий 

розділ: 89 акварелей. Роботи, написані на початку 1930-х років, під час літніх 

поїздок по країні. Це краєвиди Криму, Тамані, Кавказу, Нижнього-
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Новгорода, Уралу та Карелії. Третій розділ: Портрети й замальовки вчителів і 

учнів керченських шкіл, передовиків першої п’ятирічки заводу 

ім. П.Л. Войкова, учених і наукових діячів, що приїхали до Керчі в 1926 році 

на святкування 100-річчя керченського археологічного музею, а також 

автопортрет художника. 

 

Архів КІКЗ: [377], [379]. 

 

БУРЯК Василь Васильович. Живописець. Народився 07.01.1925 в 

с. Варварівка Запорізької обл. Із 1969 – у Севастополі. Учасник Другої 

світової війни. Закінчив Туркменське державне художнє училище 

ім. Ш. Руставелі в Ашхабаді (1956). Із 1956 – учасник виставок. 1969–1985 – 

художник СХВМ. 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

ВАРИЦЬКИЙ Віктор Леонідович. Живописець, графік. Народився 29.05.1950 

в Києві. Із 1956 – у Севастополі. Випускник СХШ (1966). Закінчив 

Чорноморське вище військово-морське училище ім. П. С. Нахімова. Навчався 

в Московському заочному народному університеті мистецтв 

ім. Н.К. Крупської (1971 – 1973). Член творчого об’єднання «Робоча палітра» 

(1983 – 1994). Із 1987 – учасник виставок. 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с.: іл. 

 

ВАСИЛЕНКО Наталя Василівна. Живописець, графік. 09.02.1933, Сміла 

Черкаської обл. – 15.04.1994, Севастополь. Закінчила Ростовське художнє 

училище (1953), Київський державний художній інститут (1960). Із 1961 – 

учасник виставок, художник СХВМ. Член  НСХУ, СХ СРСР (1971). Основна 

частина творчої спадщини – більше 300 творів живопису, графіки та 

предметів декоративно-прикладного мистецтва з її колекції – у фондах СХМ. 

Автор робіт: «Кримська обсерваторія», «Святковий Севастополь», «Вечірній 

Севастополь». 

Літ.: 

Крымский пейзаж в творчестве художников: альбом / авт. вступ. ст. и сост. 

Р.Д. Бащенко. – К.: Мистецтво, 1990. – 215 с.: ил. 

 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 
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ВДОВІН Сергій Якович. Дизайнер, педагог. Народився 21.02.1947 в Омську 

(Росія). З 1950 – у Севастополі. Закінчив Московський заочний народний 

університет мистецтв ім. Н.К. Крупської (1964), Всесоюзний інститут 

технічної естетики (1976). Із 1983 – учасник виставок. Член творчого 

об’єднання «Робоча палітра» (1983 – 1994). Викладає в навчальних закладах 

міста. 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ВЕЛИЧКО Надія Григорівна. Живописець. Заслужений художник АР Крим 

(2007). Народилася 30.08.1955. Закінчила Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1977), Київський державний художній інститут (1988). 

Педагоги з фаху – В. Гурін, О. Лопухов. Член НСХУ (1990). Живе в Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ВЕЛІУЛЛАЄВ Ісмет. Живописець. Народився 11.02.1953 в Учкургане 

Наманганської обл. Узбецької РСР. У 1972 закінчив РХУ ім. М. Алімова в 

Душанбе Таджицької РСР. Член НСХУ з 1994. Учасник зональних і респб. 

виставок. Творчий доробок у фондах РКММ, БІКЗ, а також у музеях і 

приватних колекціях Таджикистану, Узбекистану, Росії, України, Туреччини, 

Польщі, Німеччини. Живе в Бахчисараї. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

ВОЛКОВ Юрій Васильович. Живописець. 03.04.1921 – 25.01.1991. Навчався 

в Сімферопольському художньому технікумі (1936–1940) і студії 

М.С. Самокиша. Член СХ СРСР (1947). Жив у Євпаторії. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ВОЛОДИМИРОВ Сергій Ісидорович. Живописець, графік. 27.09.1907, 

Знаменка Кіровоградської обл. – 04.05.1981, Сімферополь. Закінчив 

Ленінградський інститут живопису, скульптури та архітектури (1941). У 

період Другої світової війни – офіцер ЧФ, учасник оборони та визволення 

Севастополя. 1946–1948 – проживав у Севастополі, керував ізостудією при 

БОФі. З 1946 – учасник виставок. Член СХ СРСР (1940). 
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Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ВОЛОДЧЕНКО Станіслав Ничипорович. Графік, аквареліст. Народився 

28.05.1938 р. Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша 

(1962), Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова у Львові (1972). 

Член НСХУ, СХ СРСР (1981). Живе в Алушті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Крымское республиканское высшее учебное заведение «Художественное 

училище им. Н.С. Самокиша»: альбом / худ. ред. В.И. Жерибор. – 

Симферополь: Скиф, 2007. – 119 с. 

 

ВОЛОШИН (Кириєнко-Волошин) Максиміліан Олександрович. Поет, 

публіцист, художник, художній і літературний критик. Один з 

найерудованіших людей свого часу. 16.05.1877, Київ – 11.08.1932, Коктебель. 

Народився в родині юриста. Дитинство пройшло в Таганрозі й Севастополі. 

1881–1893 – жив у Москві. Із 1893 з матір’ю переїздить до Коктебелю. 

Закінчив Феодосійську гімназію. Навчався в Московському університеті на 

юридичному факультеті, але був відрахований за студентський бунт. 1901 – 

перші спроби живопису в Парижі. У 1903 пішки обійшов майже всю Європу. 

У перших закордонних мандрах багато малював темперою та олівцем. 1914 – 

починає писати аквареллю. Створив знаний цикл акварелей і сонетів на тему 

Коктебельського пейзажу. У 1920-і будинок М. Волошина в Коктебелі стає 

центром інтелектуального і творчого життя Півдня Росії. Його постійно 

відвідують видатні представники творчої інтелігенції свого часу. Митець 

похований на горі Кучук-Єнишар поблизу Коктебеля. 

Літ.: 

Волошин М. Коктебельские берега: Стихи, рисунки, акварели, статьи / сост. 

и авт. вступ. ст. и коммент. З.Д. Давыдов. – Симферополь: Таврия, 1990. – 

248 с.: ил. 

 

ГАВРИЛЮК Микола Степанович. Живописець. 27.11.1927, Волинська обл. – 

19.06.1998, Сімферополь. Закінчив Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1951). Член НСХУ, СХ СРСР (1970). Жив у 

Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 
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ГАНЗЕН Олексій Вільгельмович (Васильович). Живописець-пейзажист, 

майстер батального жанру. 2(14).ІІ.1876, Одеса – 1937, Дубровник 

(Югославія). Онук та учень І.К. Айвазовського, син його третьої дочки Марії. 

Часто бував у феодосійській майстерні діда, захоплювався морськими 

пейзажами та сценами морських баталій. Закінчив Одеську художню школу, 

переїхав до Петербургу і недовгий час займався в АМ. У 1900–1905 виконав 

картини на тему російсько-японської війни. У 1904 їде до Німеччини і до 

1912 живе переважно закордоном. Учився у Берліні й Мюнхені у 

К. Зальцбурга, Г. Майєра й Е. Брахта. Був у Франції, Італії, Голландії і 

Швеції. Виставлявся в Берліні і Флоренції, в Осінньому салоні й салоні 

Французьких художників у Парижі, мав персональну в-ку в паризькій галереї 

Сучасних художників. Брав участь у в-ках Т-ва російських акварелістів (СПб, 

1907–1909, 1912, 1915–1917; член т-ва), Т-ва художників (М., 1912 і Пг., 

1916) та ін. 

У 1912 повертається до Одеси та виступає з ініціативою створення 

художнього музею, на що надав свої кошти. У 1914 оселяється в Старому 

Криму, де пише багато пейзажів олією, аквареллю, сепією та гуашшю. 

Займався гравюрою. 

У роки І світової війни писав батальні сцени, які друкувалися в журналах 

«Вогник», «Нива», «Сонце Росії», «Літопис війни», інші. На виставці картин 

«Війна» (Пг., 1915) демонстрував велике полотно «Бій «Св. Євгенії» з 

«Гебеном», що було виконане на замовлення уряду. У 1916 в Петрограді 

вийшов альбом із 25 його акварелей «Російський Імператорський флот», у 

якому зі стислими поясненнями відтворені типи російських суден від ботика 

Петра І до новітніх військових кораблів і сцен із життя флоту. Балтійські 

сцени Ганзена мали великий успіх у публіки. 

У січні 1917 висунутий в академіки (разом із Білібіним, Серебряковою, 

Коненковим та ін.), але балотування, призначене на жовтень, не відбулося 

через  революцію. У 1917–1919 жив в Одесі, де приймав участь у 28 і 29-й в-

ках ТПРХ і 1-й Народній виставці картин, плакатів, вивісок. 

Близько 1920 емігрував і оселився в Болгарії. Був професором-керівником 

пейзажної майстерні в Софійській АМ. Мав персональні в-ки в Римі (1928) й 

Парижі (1929, гал. Пті). 

Літ.: 

Художники русской эмиграции (1917–1941): биографический словарь / 

авторы Д.Я. Северюхин, О.Л. Лейкинд. – Спб: Издательство Чернышева, 

1994. – 592 с.: ил. 

 

ГАУШ Олександр Федорович. 30.08. (11.09) 1873, С.-Петербург – 07.09.1947, 

Сімферополь. Із купецької родини. 1889 – близько року навчається в 

Рисувальній школі Товариства заохочення мистецтв. 1893–1899 – вільний 

слухач Вищого художнього училища в майстерні А.І. Куїнджі, пізніше 

О.О. Кисельова. Паралельно відвідує приватну майстерню П.П. Чистякова. 

1895 – займається в Академії  В. Жюльєна в Парижі. У 1899 за картини «Під 
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вечір» і «Вітер» (Латв. ДХМ) отримує звання художника. Неодноразово 

перебуває в Германії, Франції, Італії, Австрії, відвідав Іспанію (1906), Англію 

(1911–1912). 1907–1920 – зберігач музею «Старий Петербург». Із 1903 – 

член-засновник НТХ (Нове товариство художників) у Санкт-Петербурзі. З 

1910 – член товариства ім. А.І. Куїнджі. З 1916 – член «Мир искусства». 

Після Жовтневої революції викладає в навчальних закладах Петербурга. 1924 

– один із засновників театру Петрушки при Ленінградському ТЮЗі. До 1924 

живе в Санкт-Петербурзі. 1924–1928 – мешкає в Севастополі. 1928–1938 – 

живе в Одесі. 1928–1934 – викладає в Одеському художньому інституті.  

1934–1938 – в Одеському художньому училищі. 1925–1929 – постійний 

учасник виставок товариства ім. К. Костанді. З 1938 – живе в Сімферополі. З 

09.05.1940 – член СХ Криму. 

Літ.: 

Живопись конца ХIХ – начала ХХ века. Серия Живопись ХVIII – ХХ веков. – 

Том 5: каталог собрания. Государственная Третьяковская галерея / под. ред. 

Я.В. Брука, Л.И. Иовлевой. – М.: Сканрус, 2005. – 526 с.: ил. 

 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ГЕРАСІМОВ Леонід Степанович. 30.08.1954. Графік, майстер акварелі. 

Заслужений художник України (1995). Лауреат Державної премії АР Крим 

(1992). Народний художник України (2009). Закінчив Український 

поліграфічний інститут ім. І. Федорова у Львові (1988). Член НСХУ (1991). 

Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ГЛАДКОВ Сергій Федорович. Графік. 25.09.1906, Рязань (Росія) – 

08.05.1997, Севастополь. Із 1964 – у Севастополі. Учасник Другої світової 

війни, офіцер Радянської Армії. У 1950-і – займався в ізостудіях при 

Будинках офіцерів у Читі й Хабаровську, брав участь у виставках. Із 1964 

працював художником-оформителем у НМГОіВС, СХВМ. Автор акварелей: 

«Мис Кришталевий», «Севастополь». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ГРАЧОВ Олег Валерійович. Живописець. Народився 24.07.1923. Заслужений 

діяч мистецтв АРК (2000), Лауреат премії АРК (2006). Закінчив відділення 

станкового живопису Кримського художнього училища ім. М.С. Самокиша 



424 
 

(1949). Нагороджений орденом «Вітчизняної війни» ІІ ступеню, медаллю. 

Член НСХУ, СХ СРСР (1962). М. Сімферополь. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ГРЕЙСЕР Людмила Миронівна. Графік, аквареліст. Заслужений художник 

АР Крим (2000), Заслужений художник України (2007). Народилася 

22.04.1940. Закінчила Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1963). 

Член НСХУ, СХ СРСР (1979). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ГРИГОРЬЄВ Сергій Анушаванович. Живописець-пейзажист. Народився в 

1946 в Тбілісі (Грузія). Початкову освіту здобув у Тбілісі. Жив у Єревані 

(Вірменія). Закінчив художньо-графічний факультет Єреванського художньо-

театрального інституту з відзнакою. Педагоги з фаху – О. Зардарян, 

Г. Чубарян. Працював дизайнером і реставратором на меблевій фабриці. 

Отримав Золоту медаль на Всесоюзній сільськогосподарській виставці. Разом 

із родиною переїздить до Криму в с. Сонячна долина (Кози). Працює 

викладачем малювання в місцевій загальноосвітній школі. Живе в с. Сонячна 

долина поблизу Судака. 

Літ.: 

Сергей Григорьев: альбом-каталог / авт. вступ. ст. З.А. Хачатрян. – К.: 

Оранта, 2007. – 24 с.: ил. 

 

ГРИЩЕНКО Варвара Павлівна. Живописець. Народилася 03.08.1948 в 

Ольховатці Воронезької обл. (Росія). Із 1981 – у Севастополі. Закінчила 

Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1974). Із 1982 – учасник 

виставок. Із 1983 – художник СХВМ. Член НСХУ (1988). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ГРИЩЕНКО Іван Михайлович. Живописець. Народився 13.02.1951 у 

с. Лисець Івано-Франківської обл. Із 1981 – у Севастополі. Закінчив 

Кримське художнє училище ім. М. С. Самокиша (1972), Ленінградський 

інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна (1981). 

Педагоги з фаху – Ю. Непринцев, О. Єремєєв. Із 1981 – учасник виставок, 

художник СХВМ. З 2001 – викладач Кримського художнього училища 

ім. М.С. Самокиша. Член НСХУ (1990). Живе в Севастополі. 
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Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ГУЛІТОВ Юрій Іванович. Живописець, графік, дизайнер, педагог. Народився 

09.07.1964 в Севастополі. Випускник СХШ (1979). Закінчив Кримське 

художнє училище ім. М.С. Самокиша (1984), графічний факультет 

Харківського художньо-промислового інституту (1991). Із 1988 – учасник 

виставок. Із 1995 живе в Москві, щорічно працює в Севастополі. Член НСХУ 

(1992). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ГУР’ЄВА Зінаїда Олександрівна. Живописець, графік, педагог. Народилася в 

с. Північний Пермської обл. (Росія). Із 1959 – у Севастополі. Випускниця 

СХШ (1968). Закінчила Московський заочний педагогічний інститут (1980). 

Із 1977 – учасник виставок. Із 1976 – викладач СХШ. 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ГУР’ЄВ Михайло Михайлович. Живописець, графік, педагог. Народився 

20.08.1938 у Вінниці. Із 1962 – у Севастополі. Закінчив Кримське художнє 

училище ім. М.С. Самокиша (1961). Із 1963 – викладач, із 1973 – завуч СХШ. 

Із 1977 – учасник виставок. 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ДЕГТЯРЬОВ Олександр Григорович. Живописець. Народився 20.08.1937 в 

Азові Ростовської обл. (Росія). Із 1944 – у Севастополі. Закінчив Кримське 

художнє училище ім. М.С. Самокиша (1964). З 1976 – учасник виставок, 

художник СХВМ. 
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Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ДЕРЕДЖИЄВ Геннадій Вікторович. Живописець, педагог. Народився в 1949 

у Феодосії. Навчався у Феодосійській дитячій художній школі 

ім. І.К. Айвазовського, потім у вечірній студії. Закінчив Кримське художнє 

училище ім. М.С. Самокиша (1973). 1977–1983 – викладає у Феодосійській 

дитячій художній школі ім. І.К. Айвазовського. Працював художником-

оформлювачем у різних організаціях і підприємствах Феодосії, Сімферополя. 

У другій половині 1980-х близько шести років жив у с. Соколиному (Кокози) 

Бахчисарайського р-ну. За цей період були написані найкращі роботи 

майстра. На початку 1990-х переїздить до Санкт-Петербургу, де співпрацює з 

галереєю Георгія Михайлова (зараз галерея Фонду вільного російського 

сучасного мистецтва). Активний учасник виставок. Роботи експонувалися на 

виставках «Арт-Манеж» на початку 2000-х років. У цей період художник 

зник безвісти. 

 

Інтерв’ю з друзями художника. 

 

ДЖЕППАРОВ Кязім. Живописець, графік. 17.12.1947, м. Волжське 

Марійської АРСР РРФСР – 16.09.1997, м. Ялта. У 1974 закінчив Сухумське 

художнє училище Абхазької АРСР Грузинської РСР. Із 1990 член СХ СРСР. 

Учасник закорд., міжнар., всесоюз і респуб. виставок. Творчий доробок у 

приватних колекціях Грузії, Росії, України, США, Швеції, Греції, Ізраїлю, 

Франції. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

ДЖУС Людмила Тимофіївна. Народилася 02.08.1945. Живописець, графік, 

художник декоративно-прикладного мистецтва (гобелен). Заслужений 

художник УРСР, Народний художник України (1995). Закінчила Харківський 

художньо-промисловий інститут (1970). Член НСХУ (1973). Живе в Ялті. 

Літ: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ДЖУС Степан Петрович. Народився 19.06.1941. Живописець, графік, 

художник декоративно-прикладного мистецтва. Заслужений художник УРСР 

(1979), Народний художник України (1995). Закінчив Кримське художнє 
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училище ім. М.С. Самокиша (1963), Харківський художньо-промисловий 

інститут (1971). Член НСХУ (1975). Живе в Ялті. 

Літ: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ДРАГОМІРОВА Ніна Степанівна. Народилася 15.09.1926. Живописець. 

Закінчила Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1952). Член 

НСХУ (1970). Живе в Сімферополі. 

Літ: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ДУДЧЕНКО Микола Якович. Живописець, художник монументального 

мистецтва, графік. Народився 14.08.1949. Заслужений художник АР Крим 

(2007), Заслужений художник України (2007), Лауреат Державної премії АР 

Крим (2003). Навчався в Кримському художньому училищі ім. 

М.С. Самокиша у А.М. Шипова (1967). Закінчив факультет монументально-

декоративного мистецтва Харківського художньо-промислового інституту 

(1972), викладачі – О.А. Хмельницький і Є.І. Биков. Член НСХУ, СХ СРСР 

(1978). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ДУДІНА Ольга Микитівна. Живописець. 23.02.1925 – 09.01.1961. Закінчила 

Сімферопольське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1947–1951). Член 

СХ СРСР (29.12.1958). Жила в Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЕМІНОВ Кязім. Живописець. Заслужений діяч мистецтв Узбецької РСР. 

24.05.1928, Алушта – 02.05.1976, Ташкент. У 1940 навчався в 

бахчисарайській ізостудії у В.К. Яновського. У 1944 закінчив художню 

студію М.С. Самокиша в Сімферополі, у 1953 – РХУ ім. П. Бенькова в 

Ташкенті. З 1955 член СХ СРСР. Брав участь у респуб., всесоюз. і міжнар. 

виставках. Творчий доробок у фондах ДММ Узбекистану, РКММ, а також в 

приватних колекціях Росії, Узбекистану, України. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 
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ЄВТУШОК Олександр Володимирович. Живописець. Народився 07.07.1960 

в с. Зоря Рівненської обл. З 1968 – у Севастополі. Закінчив Кримське 

художнє училище ім. М.С. Самокиша (1986). Із 1987 – учасник виставок, 

художник СХВМ. Член НСХУ (1992). Автор пейзажів: «Лютий у Балаклаві», 

«Сонячний ранок». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ЖАБА Альфонс Костянтинович. Живописець, аквареліст, пейзажист, 

баталіст, художник книги. 1878, Тифліс (Грузія) – 1942, Ленінград. 

Молодший брат художниці Ніни Жаба. 1899–1907 – навчався в 

Петербурзькій Академії мистецтв у П.О. Ковалевського і Ф.О. Рубо. У 1907 

отримав звання художника за картину «На пожар». У дитинстві Альфонс із 

батьками й сестрою Ніною жив у Константинополі, куди його батько був 

призначений послом Росії. Ця подія мала невитравний слід у формуванні 

інтересу дітей до мусульманської культури. У 1906 під час мандрувань разом 

із Ніною приймають рішення залишитися в Криму та присвятити цьому краю 

свою творчість. Більшість своїх творів художник присвятив кримському 

пейзажу. У серії акварелей відтворив краєвиди Бахчисараю і Криму. Бере 

участь у виставках із 1903 (звітна виставка ВХУ). Був членом секції 

акварелістів Товариства заохочення мистецтв, «Громади художників» (1910-і 

–1920-і). Брав участь у виставках АМ (Весняні, СПб. – Петроград, 1911–

1918), Товариства художників-індивідуалістів (до 1926, 1926, 1928), 

Товариства ім. А.І. Куїнджі (1927–1930). У 1912 і 1938 твори майстра 

демонструвалися за кордоном (Амстердам і Лондон – відповідно). Зажиттєві 

персональні виставки відбулися в 1909 (Санкт-Петербург), 1937 (Москва). 

Перед Другою світовою війною повертається в Ленінград. Загинув під час 

блокади. У 1967 в Самарканді (Узбекистан) відбулася художня виставка А.К. 

і Н.К. Жаба. 

Літ.: 

Черкезова Э.Я. Нина Жаба: страницы жизни / Э.Я. Черкезова // Восьмые 

крымские искусствоведческие чтения «Вопросы теории, истории и критики 

искусства Крыма»: материалы респуб. науч.–теорет. конф. – Симферополь: 

СХМ, 2003. – С. 57–60. 

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.pv-

gallery.ru/works/graphics/7607/Utro 

 

ЖАБА Ніна Костянтинівна. Живописець, графік, аквареліст. 1875, Тифліс 

(Грузія) – 1942, Ленінград. Графік, аквареліст. Старша сестра художника 

Альфонса Жаба. Першим вчителем малювання був М.А. Кюї (брат 

композитора Цезаря Кюї), потім займалася в О.І. Шмерлінга. 1896–1906 – 
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навчалася в Петербурзькій Академії мистецтв у класі професора В.В. Мате, 

який відіграв значну роль у розвитку здібностей художниці та формуванні її 

світогляду. У дитинстві Ніна з батьками жила в Константинополі, куди її 

батько був призначений послом Росії. Ця подія мала невитравний слід у 

формуванні інтересу мистцині до мусульманської культури. У 1906 під час 

мандрувань приймає рішення залишитися в Криму та присвятити цьому краю 

свою творчість. Пильно вивчає культуру кримських татар, знайомиться з 

архітектурними пам’ятками Бахчисараю та його околиць. Брала участь у 

виставках Товариства акварелістів. У 1912 з великим успіхом проходить 

виставка Н.К. Жаба в Санкт-Петербурзі. Мешкала в с. Салачик 

Бахчисарайського р-ну. Перед Другою світовою війною повертається в 

Ленінград. Загибла під час блокади. У 1967 в Самарканді (Узбекистан) 

відбулася художня виставка Н.К. і А.К. Жаба. 

Літ.: 

Черкезова Э.Я. Нина Жаба: страницы жизни / Э.Я. Черкезова // Восьмые 

крымские искусствоведческие чтения «Вопросы теории, истории и критики 

искусства Крыма»: материалы респуб. науч.–теорет. конф. – Симферополь: 

СХМ, 2003. – С. 57–60. 

 

ЗАХАРОВ Федір Захарович. Живописець. Заслужений діяч мистецтв УССР 

(1970). Народний художник України (1978). Удостоєний Державної премії 

УССР ім. Т.Г. Шевченка (1987). 25.09.1919, Смоленська обл. (Росія) – 

9.11.1994, Ялта. Закінчив Московське художнє училище ім. І.М. Калініна 

(1936–1941). Навчався в Московському педагогічному інституті (1941–1942). 

Закінчив Московський державний художній інститут ім. В.І. Сурикова 

(1950). Із 1951 постійно проживає в Криму. Член НСХУ (1954). 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЗІНЬКОВА Тетяна Мойсеївна. Графік, аквареліст. Народилася 23.09.1962. 

Закінчила Харківський художньо-промисловий інститут (1987). Член НСХУ з 

1993. Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЗУБКОВ Олександр Петрович. Художник-монументаліст, живописець. 

Заслужений діяч мистецтв України (1999), Заслужений художник АР Крим 

(2001), Лауреат премії АР Крим (2006). Народився 17.11.1941. Закінчив 

відділення монументального розпису Харківського художньо-промислового 

інституту (1971). Педагоги з фаху – Є. Єгоров, Є. Биков. Член НСХУ, СХ 

СРСР (1977). Живе в Сімферополі. 
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Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЗЮЗЬКОВА Наталя Володимирівна. Живописець. Народилася в 1956 в Ялті. 

Закінчила з відзнакою Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша 

(1982), Київський державний художній інститут, майстерню станкового 

живопису (1990). Живе в Ялті. 

Літ.: 

Палитра Крыма: Современная реалистическая живопись из коллекции 

галереи N-prospect: альбом / сост. Карцев В.Г. – М.: Локус Станди, 2010. – 

220 с.: ил. 

 

КАЗАС Михайло Мойсейович. Графік, живописець. 01.09.1889, Севастополь 

– 23.02.1918, Севастополь. У 1905 закінчив у Севастополі Костянтинівське 

реальне училище (викладач малювання М.М. Янишев), у 1911 – Баварську 

Академію мистецтв у Мюнхені. Із 1910 – учасник виставок. Із 1914 – служив 

у санітарних частинах діючої армії; загинув у Севастополі. 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КАЛМИКОВ Олександр Одисейович. 1869, Керч – 1929. Живописець-

пейзажист, художник театру. Брат художника Григорія Одисейовича 

Калмикова (1873–1942). Навчався в студії І.К. Айвазовського у Феодосії на 

початку 1890-х. Виконував ескізи декорацій до спектаклів. У 1908 написав 

п’єсу і здійснив її виставу в театрі «Еден» у Петербурзі. 1924–1929 – 

художник Ленінградського інституту чорних металів. Проживав у Петербурзі 

й Керчі. Писав, здебільшого, морські пейзажі. Твори зберігаються в 

приватних і музейних зібраннях Росії та України. 

 

Інтерв’ю з істориком і письменником К. Ходаківським (Керч). 

 

КАЛМИКОВ Григорій Одисейович. 21.11.1873, Керч – 1942, Ленінград. 

Живописець-пейзажист, графік. Брат художника Олександра Одисейовича 

Калмикова (1869–1929). У 1889 займався в студії І.К. Айвазовського у 

Феодосії. У 1893 закінчив Одеську малювальну школу, де навчався у 

К.К. Костанді. Із 1893 навчається в Імператорській Академії мистецтв під 

керівництвом А.І. Куїнджі. К.Ф. Богаєвський, О.О. Борисов, В.І. Зарубін, 

М.П. Латрі, В.Пурвіт, М.К. Реріх, Ф. Рушиц, А.О. Рилов, М.П. Хімона були 

його товаришами. У 1895 отримав звання класного художника 3-го ступеня, а 

в 1897 – звання художника за картини «Місячна ніч у Кикенізі», «Туманний 

ранок», «Прибій біля залізних скель», «Сутінки». Жив у Петербурзі й писав 
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здебільшого пейзажі. Дружив із відомим петербурзьким художником 

І.А. Владимировим. Через любов до морської тематики часто навідував рідні 

місця в Криму. Із 1892 – постійно представляє свої твори на виставках у 

залах Імператорської Академії мистецтв та ін. 1900 – персональна виставка в 

Санкт-Петербурзі. 1901 – роботи експонуються в Мюнхені. Після смерті 

А.І. Куїнджі у 1910 – член і учасник виставок Товариства імені свого 

вчителя. Учасник «Весняних» виставок у Петербурзі. Член Петроградського 

Товариства художників, що об’єднало живописців академічного 

спрямування. На початку 1917 Калмиков брав участь у 25-ій виставці цього 

Товариства – разом із Ф.Ф. Бухгольцем, С.С. Єгорновим, Г.П. Кондратенком 

та ін. Автор робіт: «Судакська бухта», «Буран коло берегів Судака» (написані 

наслідуючи Айвазовського), «В Отузькій бухті», «Отузи і мис Меганом», 

«Стрімчак Киз-Кая у Судаку», «Турецькі рибальські фелюги в Судаку», 

«Судак. Гора Св. Георгія», «Гора Митридат у Керчі», «Купальниці на 

феодосійському березі» (1900-і), «Біля берегів Криму» (з Карадагом на 

задньому плані), «Карадаг при місяці», «Схід місяця в Отузах», «Буран біля 

берегів Судака». У 1930-і створив низку картин для Музею Арктики і 

Антарктики, Музею Ленінградського гірського інституту та ін. Загинув у 

1942 під час блокади Ленінграда. Роботи експонувалися в Державній 

Третьяковській галереї (Москва), Державному Російському музеї (Санкт-

Петербург). Більша частина творів втрачена, але збереглася значна кількість 

друкованих репродукцій, особливо ж у вигляді поштових листівок 

видавництва «Ришар» (Санкт-Петербург). Окремі листівки зберігаються в 

Головному державному архіві літератури і мистецтва в Москві: ці листівки 

надписані художником видатній російській актрисі М.Г. Савиній у березні 

1912. 

Звертався Г.О. Калмиков і до історичного жанру: в одній приватній колекції 

зберігається його картина «Флот царя Митридата прямує із Пантікапея в 

Херсонес» (1908). У 1903 в Керчі вийшла друком драма «Цар Митридат». 

Автор Г.О. Калмиков. Пригадуючи картину майстра на цю тему, можна з 

впевненістю зробити висновок, що художник пробував свої сили і в 

літературі. 

Картини Г.О. Калмикова можна зустріти на аукціонах, вони високо 

цінуються колекціонерами, зберігаються в музеях Росії та України, 

приватних колекціях: 

- Центральний науково–дослідницький геологорозвідний музей ім. академіка 

Ф.М. Чернишева у Санкт-Петербурзі – «Крим. Керченська протока. Вхід в 

Азовське море», «Південний Кавказ. Тамань», «Урвище біля Чорного моря 

поблизу Керчі», низка картин з історії землі, 1930. 

- Музей Санкт-Петербурзького державного гірського університету – серія 

картин про походження Сонячної системи, 1932. 

- Державний Музей історії Петербурга – «На набережній зимою», 1890-і. 

- Російський державний Музей Арктики і Антарктики в Санкт-Петербурзі. 

-  Ярославський художній музей – «Персей і Андромеда». 
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Літ.: 

Купченко В.П. Окружен… нимфами и богинями юга // Киммерийские 

этюды: События. Люди. Памятники / В.П. Купченко. – Феодосия: Издат. дом 

«Коктебель», 1998. – Вып. 5. – С. 27–29. 

 

Інтерв’ю з істориком і письменником К. Ходаківським (Керч). 

 

КАРЕЛІН В’ячеслав Дмитрович. Живописець. Народився 05.08.1938 у Керчі 

Кримської обл. Закінчив відділення художнього оформлення Кримського 

художнього училища ім. М.С. Самокиша (1970). Педагоги з фаху– В. Соболь, 

К. Чурсін. Із 1969 – учасник міських, обласних, республіканських і 

всесоюзних виставок (Сімферополь, Одеса, Київ, Москва). Брав участь у 

виставці сучасного живопису «Блакитні дороги» в Манежі (Москва). 1980 – у 

виставці «Південний авангард» (Москва, Одеса). Член НСХУ (2008). Живе в 

Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Інтерв’ю з художником. 

 

КАРПОВА Марина Олександрівна. Живописець. Народилася 09.10.1954 в 

Севастополі. Випускниця СХШ (1972). Закінчила Кримське художнє 

училище ім. М.С. Самокиша (1976), Харківський художньо-промисловий 

інститут (1982). Із 1976 – учасник виставок, із 1982 – художник СХВМ. Член 

НСХУ (1995). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КАРПОВ Микола Михайлович. Живописець. Народився 08.12.1951 в 

с. Осінники Кемеровської обл. (Росія). З 1982 – у Севастополі. Закінчив 

Харьківський художньо-промисловий інститут (1982). Із 1982 – учасник 

виставок, художник СХВМ. Член НСХУ (1999). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КАРЦИГАНОВ Євген Олександрович. Графік, живописець. Заслужений 

художник України (1990). Народився 5.01.1932. Закінчив Кримське художнє 

училище ім. М.С. Самокиша (1959). Педагоги зі спеціальності –  

М. Апанович, О. Пузиревич. Член НСХУ (1962). Персональні виставки: 
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1970 – Керч, 1971 – Сімферополь, 1973 – Москва; зарубіжні виставки: 1970, 

1981 – Куба, 1973 – Мексіка, 1974 – Угорщина, 1975 – Болгарія, 1977 – 

Австрія, 1979 – Австралія, 1990 – Іспанія, 2000 – Італія, 2000 – США. Живе в 

Керчі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Інтерв’ю з художником. 

 

КЕЛЬ В’ячеслав Матвійович. Народився 26.12. 1949 р. Живописець, 

аквареліст. Закінчив Алма-Атинське художнє училище ім. М.Гоголя в 1979 р. 

Член НСХУ з 1982 р. Живе в Бахчисараї. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

КИРКЕВИЧ Володимир Михайлович. Графік, аквареліст. Народився в 1938 в 

Південній Азії. Навчався акварельному живопису в малювальному гуртку 

Пінського Будинку піонерів і школярів під керівництвом Є.П. Пулхова до 

1956. Закінчив із відзнакою Пінський гідромеліоративний технікум у 

Білорусі (1956) та Київський гідромеліоративний інститут. Із кінця 1980-х 

навчає мистецтву акварелі школярів. Живе у Феодосії. 

 

Інтерв’ю з художником. 

 

КОБИЛЄНКОВ Михайло Васильович. Живописець, музейний працівник. 

21.09.1922, с. Ахмат Саратовської обл. (Росія) – 22.04.2002, Севастополь. Із 

1963 – у Севастополі. Учасник бойових дій Другої світової війни. Закінчив 

Харківський державний художній інститут (1952). 1952–1963 – директор 

Ужгородської картинної галереї. Із 1953 – учасник виставок. 1963–1967 і з 

1975 – художник СХВМ. 1967–1970 – викладач, директор СХМ. Член НСХУ, 

СХ СРСР (1958). Автор живописних пейзажів: «Херсонес. Білий будиночок», 

«В Алсу», «Севастополь. Набережна Артилерійської бухти».  

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КОВАЛЕНКО Віктор Карпович. Живописець. Заслужений художник 

України (1983). Народився 29.05.1930 в Туапсе Краснодарського краю 

(Росія). Із 1962 – у Севастополі. Навчався в Краснодарському художньо-

педагогічному училищі (1948–1950). Закінчив Дніпропетровське державне 

художнє училище (1956), Харківський державний художній інститут (1962). 



434 
 

Із 1967 – учасник виставок. 1974–1976 – головний художник СХВМ, Перший 

голова правління Севастопольської міської організації Спілки художників 

України (1991–1992). Член НСХУ, СХ СРСР (1968). Автор живописних 

творів: «Севастополь», «Приймання палива від крейсера «Кутузов». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КОЗЛОВ Анатолій Олександрович. Аквареліст, графік. 20.11.1913, 

с. Чердакли Ставропольського р-ну, Куйбишевської обл. (Росія) – 4.05.1979, 

Сімферополь. Навчався в студії художника А.О. Янова в Ленінграді. Закінчив 

вечірнє відділення Ленінградського художньо-графічного педагогічного 

училища (1953). У 1954 переїздить до Криму. Член НСХУ, СХ СРСР (1963). 

Жив у Сімферополі. 

Літ.: 

Анатолий Александрович Козлов. Выставка акварелей и графики: каталог. – 

Симферополь: Крым, 1966. – 9 с. 

 

Выставка–мемориал Анатолия Александровича Козлова: каталог / сост. 

Р.Т.Подуфалый. – Симферополь: Крымский облполиграфиздат, 1986. – 9 с. 

 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

КОЛЕСНИК Анатолій Антонович. Художник-оформлювач, живописець. 

02.03.1935, с. Широке Дніпропетровської обл. – 09.1994, Севастополь. Із 1955 

– у Севастополі. Закінчив оформлювальне відділення Московського 

обласного художнього училища «Пам’яті 1905 року» (1965). Із 1957 – 

учасник виставок, художник СХВМ. Автор робіт: «Пейзаж», 

«Севастопольське подвір’я». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КОЛОМОЙЦЕВ Петро Михайлович. Живописець. Заслужений художник АР 

Крим (2005). Народився 11.07.1924 у м. Червоний Промінь Луганської обл. Із 

1944 – у Севастополі. Навчався в Луганському художньому училищі (1939– 

1941). Учасник бойових дій Другої світової війни. У 1950-х – служив на 

Чорноморському флоті, стажувався в Студії військових художників 

ім. М.Б. Грекова. 1961–1985 – художник СХВМ. Із 1945 – учасник виставок. 

Член НСХУ (1999). Автор пейзажних творів: «У дозор. Балаклава», «Весна в 

Севастополі. Будинок художника». 
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Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КОНОВАЛОВ Юрій Олександрович. Живописець. Народився 16.06.1927. 

Закінчив Київський державний художній інститут (1954). Член НСХУ, СХ 

СРСР (1959). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

КОПАЄНКО Іван Павлович. Живописець, графік, аквареліст. Заслужений 

діяч мистецтв АР Крим (2000). Заслужений художник України (2006). 

Народився 9.11.1934 р. Закінчив Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша у 1957 р. і Московський поліграфічний інститут у 1964 р. 

Член НСХУ, СХ СРСР (1968). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

КОПП Філіпп Ісаакович. Живописець. 1888–1949, Севастополь. Жив і 

працював у Севастополі. Учасник виставок з 1910. Автор робіт: «Ай-Петрі», 

«Тихий куток». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КРАВЦОВ Дмитро Вікторович. Живописець, графік, художник декоративно-

прикладного мистецтва. Народився 22.10.1969 в Петрозаводському (Росія). Із 

1989 – у Севастополі. Навчався на архітектурному факультеті Одеського 

інженерно-будівельного інституту. Із 1990 – учасник виставок. Автор робіт: 

«Сніг іде», «Набережна». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КРОПКО Олександр Петрович. Архітектор, графік, аквареліст. Народився 

26.11.1950 р. у Генічеську (Росія). Закінчив Харківський інженерно-

будівельний інститут (1973). Викладач із фаху – П.П. Юрченко. Із 1976 р. 

проживає в Сімферополі. Член НСХУ (2004 ). Член Ліги акварелістів Криму. 

Літ.:  
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Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

КРОШЕЧКІН–КРОШИЦЬКИЙ Михайло Потапович. Живописець, видавець, 

педагог. 1870, Севастополь – 1935, Севастополь. Закінчив АМ (1906). Із 1900 

– учасник виставок. Жив у Харкові, мав видавництво листівок, викладав. У 

1921 повернувся в Севастополь. Керував ізостудіями, член-засновник і 

перший голова САХ. Автор робіт: «Циганська слобідка», «Сушіння вітрил. 

Балаклава». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / під ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КРОШИЦЬКИЙ Михайло Павлович. Живописець, музейний працівник, 

педагог. Заслужений діяч мистецтв Укрїни (1956). 17.11.1894, Севастополь – 

04.04.1972, Севастополь. Вільнослухач АМ (1915–1918). Учасник виставок із 

1915. У 1921 повернувся в Севастополь, із 1923 – член САХ. 1927–1929 – 

науковий співробітник Севастопольської картинної галереї. 1934–1939 – 

директор Воронезького музею образотворчих мистецтв. Із грудня 1939 по 

березень 1958 – директор Севастопольської картинної галереї; під час Другої 

світової війни врятував основну частину колекції. Із 1937 – член СХ 

Воронежу, із 1940 – СХ Криму, з 1957 – СХ СРСР. У 1991 ім’я 

М.П. Крошицького надано Севастопольському художньому музею. Автор 

пейзажів: «Мертва хвиля», «Севастополь, вул. Костомаровська», «Гурзуф». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КУЗНЕЦОВА Тетяна Миколаївна. 20.09.1915 – 07.05.2008. Живописець, 

графік. Закінчила Ташкентський художній технікум (1934–1937) і 

Московський художній інститут ім. В.І. Сурикова (майстерня С. Герасимова) 

у 1949. Член НСХУ (1949). Учасник Другої світової війни (1941–1943). Жила 

в Сімферополі. 

Літ: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

КУТИНОВ Фелікс Дмитрович. Живописець, графік. 11.03.1942, Хасавюрт 

Дагестанської АРСР – 17.05.2001, Севастополь. Із 1960 – у Севастополі. 

Закінчив художньо-графічний факультет Орловського державного 

педінституту (1969). Із 1967 – учасник виставок. 1969–1976 – художник-



437 
 

реставратор у НМГОіВС, із 1977 – художник СХВМ. Член НСХУ, СХ СРСР 

(1988). Автор пейзажних творів: «Село Мисове», «На етюдах». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КУЦ Володимир Владиславович. Живописець. Народився 11.01.1960 в Керчі. 

Із 1990 – у Севастополі. Закінчив Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1983), Київський державний художній інститут (1990), 

аспірантуру Київської національної академії мистецтв та архітектури (2002). 

Із 1987 – учасник виставок. Член НСХУ (1990). Автор пейзажів: «На 

околицях Херсонесу», «Скелі». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КУЧЕРЕНКО Володимир Володимирович. Живописець. Народився 

26.12.1949 в Севастополі. Навчався на факультеті верстатного живопису в 

Московському заочному народному університеті мистецтв ім. Н.К. Крупської 

(1986–1991). Із 1975 – художник СХВМ. Із 1998 – учасник виставок. Член 

НСХУ (2000). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / під ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

КУШНАРЬОВА Людмила Григорівна. Графік, аквареліст. Заслужений 

художник АР Крим (2003). Народилася 18.07.1946. Закінчила Кримське 

художнє училище ім. М.С. Самокиша (1969). Член НСХУ, СХ СРСР (1990). 

Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Крымское республиканское высшее учебное заведение «Художественное 

училище им. Н.С. Самокиша»: альбом / худ. ред. В.И. Жерибор. – 

Симферополь: Скиф, 2007. – 119 с. 

 

ЛАБЕНОК Леонід Васильович. 24.05.1927, Ленінград – 02.09.2000. 

Живописець. Заслужений художник УРСР (1973), Народний художник УРСР 

(1984). Закінчив вище художньо-промислове училище ім. В.І. Мухиної 

(1956). Член НСХУ (1961). Жив у Сімферополі. 
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Літ: 

Митці України: Енцикл. довід. / Упоряд.: М.Г. Лабінський, В.С. Мурза. За 

ред. А.В. Кудрицького. – К.: УЕ, 1992. – 848 с.: іл. 

 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЛАГОРІО Лев Феліксович. Художник-пейзажист, мариніст. Почесний член і 

професор Імператорської Академії мистецтв. 16.07.1827, Феодосія – 

09.12.1905, Санкт-Петербург. Перші навички образотворчості отримав у 

Феодосійській майстерні І.К. Айвазовського. У 1843 зарахований вільним 

слухачем до Імператорської Академії мистецтв. Навчався в пейзажному класі 

М.Н. Воробйова та батальному класі О.І. Зауєрвейда. У перші роки навчання 

в Академії багато часу приділяв вивченню моря. У 1847 направлений 

Академією на три місяця до Виборгу. За картину «Вигляд Виборга» отримав 

велику срібну медаль. 1850 – закінчив Академію мистецтв. За відмінні успіхи 

в живописі нагороджений золотою медаллю І-го чину. Від Академії отримав 

закордонне відрядження, але спочатку на Кавказ. 1853 – відрядження в 

Парижі. 1854 – у Римі. Працював на острові Капрі. Основний час 

відрядження провів у Італії. Після завершення трьохрічного строку 

закордонного відрядження рада Академії дозволяє Л.Ф. Лагоріо залишитися 

ще на два роки у Швейцарії. У 1860 повертається до Росії. За роботи, 

виконані у Швейцарії, отримав звання професора. «Нормандський берег» 

(1859) – одна з найзначущих картин, написаних майстром за роки 

відрядження. У 1861, 1863 знов відвідує Кавказ. У 1864 назавжди оселяється 

в Петербурзі. Щоліта з художньою ціллю мандрує країною. У Судаку в 

будинку тестя була літня майстерня художника. Наприкінці життя багато 

працював на Балтійському морі, у Фінляндії та Норвегії. За життя написав 

кілька морських баталій. Одну виставку (у 1893 році) повністю присвятив 

кримській природі й Чорному морю. Каталог до неї вийшов під загальною 

назвою – «У Криму». 

У другій половині життя багато працює аквареллю, сепією. Член 

Петербурзького товариства акварелістів. Почесний член майже всіх 

столичних художніх товариств. На посмертній виставці митця в 1906 

демонструвалася 961 його робота разом з етюдами й нарисами. Роботи 

зберігаються в музеях і приватних колекціях Росії, України, закордоном. 

Проживав у Петербурзі й Криму. 

Літ.: 

Барсамов Н.С. Лев Феликсович Лагорио // Море в русской живописи / 

Н.С. Барсамов. – Симферополь: Крымиздат, 1959. – С. 91–107. 

 

ЛАТРІ Михайло Пелопидович. 19(31).10.1875, Одеса – 11.02.1942, Париж. 

Живописець-пейзажист, кераміст. Онук і учень І.К. Айвазовського, син його 

старшої дочки Єлени й одеського лікаря П.С. Латрі. У 1896–1897 – учень 
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пейзажного класу А.І. Куїнджі в АМ. У 1897–1899, перервавши на деякий час 

навчання в АМ, мандрує Грецією, Туреччиною, Італією. Займався в Мюнхені 

у Ш. Холлоші та Феррі-Шмідта. Із 1899–1902 – вільний слухач АМ. Із 1902 

бере участь у весняних виставках АМ та ін. У 1904 – один із членів-

засновників Нового товариства художників (НОХ). У 1905 оселяється в 

Криму, у маєтку Баран-Елі поблизу Феодосії, де облаштував керамічну 

майстерню. В Салоні В. Іздебського (1909/10) виставив 60 керамічних робіт. 

У 1910-і недовгий час був громадським директором Феодосійської картинної 

галереї. У 1920 їде до Греції, працював на Королівському керамічному заводі 

в Афінах, бере участь у розкопках, що проводить Французький 

археологічний інститут. Із 1924 живе в Парижі. Організував художньо-

декоративну майстерню, писав декоративні панно, епізодично займався 

станковим живописом. У 1935 в Реймсі відбулася персональна виставка 

художника. У НКГА зберігається більше 500 живописних, графічних та 

керамічних робіт Латрі. У 1962 й 1975 в галереї відбулися виставки його 

робіт, а в 1970 – виставка трьох художників – онуків Айвазовського: 

М. Латрі, А. Ганзена, К. Арцеулова. Член ТЮРХ із 1904. Виставки ТЮРХ: 

ХІV–XVI (1903–1905), XVIII (1907). Експонував кримські пейзажі. 

Літ.: 

Товарищество южнорусских художников: биобиблиогр. справочник: В 2-х ч. 

/ сост.: В.А. Афанасьев, О.М. Барковская; Одес. гос. науч. б-ка 

им. М. Горького. – О.: Друк, 2000. – 302 с.: ил. 

 

ЛЕДКОВ Юрій Михайлович. Художник-пейзажист. Народився в 1936 в 

Іванові (Росія). Закінчив Іванівське художнє училище. Працював 

оформлювачем на промислових підприємствах Іванова, викладав у середній 

школі. У 1959 переїздить до Керчі. Тут вперше побачив море, яке справило 

на художника велике враження. Починає працювати над передачею морської 

стихії. Увесь Керченський півострів об’їхав із мольбертом і фарбами, робив 

нариси й етюди з натури. Керч стала другою батьківщиною для митця. Твори 

художника експонувалися в Керчі, Сімферополі, Києві, Горно-Алтайську, 

Іванові, Архангельську, Аргентині. Роботи зберігаються в музеях і приватних 

колекціях Росії, України. 

Літ.: 

Мартынова Г. Мастер кисти / Г. Мартынова // Крымские известия. – 1997. – 

15 янв. 

 

ЛЄНЧИК Ігор Йосипович. Живописець. Народився 29.11.1930 в Конотопі 

Сумської обл. Із 1992 – у Севастополі. Закінчив Кишинівське художнє 

училище ім. І. Ю. Рєпіна (1956), жив і працював у Молдові. Із 1957 – учасник 

виставок. Член НСХУ, СХ СРСР (1966). Написав роботи: «Бухта Кеклая», 

«Корабельна сторона». 
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Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ЛУБЕНКО Олександр Андрійович. Живописець. 22.07.1922, с. Знаменка 

Тамбовської обл. (Росія) – 08.03.1995, Севастополь. Із 1953 – у Севастополі. 

Закінчив художнє училище у Владивостоці (1949); навчався в Художньому 

інституті ім. В. І. Сурікова (1949 – 1951). Із 1952 – учасник виставок. 1954– 

1955 – один із організаторів СХВМ, де працював до 1982. Член НСХУ, СХ 

СРСР (1961).  

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ЛЯДОВСЬКИЙ Микола Мойсейович. Живописець. 11.06.1923, Вінницька 

обл. – 24.11.2001, Сімферополь. До Другої світової війни жив у Гаграх на 

Кавказі. Під час війни служив радистом-кіномеханіком в евакошпиталі. З 

1944 живе в Криму. Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша 

(1949). Навчався разом із феодосійцями Степаном Мамчичем, Володимиром 

Соколовим. Із 1950 бере участь в обласних, республіканських і всесоюзних 

художніх виставках. Член НСХУ, СХ СРСР (1960). У 1988 – виставка-звіт за 

37 років у творчості. Яка відбулася в СХ Криму. На виставці експоновано 

більше 50 пейзажів олією і 15 аркушів графіки. Створював ескізи обкладинок 

для Криміздата. Працював у видавництві «Крим», газеті «Кримська правда». 

Оформив книги письменників М. Глушко, Д. Холендро, Б. Борисова, 

Є. Криштоф, М. Лозинського та ін. Майстер шаржу. 2002 – посмертна 

персональна виставка в залі СХ Криму. Жив у Сімферополі. 

Літ.: 

Печаткина Г.А. Лики Тавриды: Очерки. Воспоминания. Эссе. Книга вторая / 

Г.А. Печаткина. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2006. – 200 с.: ил. 

 

МАГДЕСЯН Еммануїл Якович. Живописець-мариніст. Племінник 

І.К. Айвазовського. 23.04.1857, Армянський Базар (зараз м. Армянськ 

Красноперекопського р-ну) – 5.11.1908, Сімферополь. Народився у 

вірменській родині. Закінчив церковно-приходську школу й російську 

прогімназію, де виявив схил до малювання. Із 1878 – вільний слухач класу 

пейзажного живопису Імператорської Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. 

Щоліта з 1884 стажувався в майстерні І.К. Айвазовського у Феодосії. 1886 – 

уперше взяв участь в академічній виставці, на якій отримав малу срібну 

медаль за картину «Початок бурі». 1888 – за картину «Вигляд моря з 

розбитого корабля» (1887) нагороджений великою срібною медаллю. 

Упродовж трьох років після закінчення Академії, із 1892, Е.Я. Магдесян жив 
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у Феодосії, удосконалюючи свою майстерність під керівництвом 

І.К. Айвазовського. Ці роки остаточно визначили напрямок його подальшого 

розвитку як художника-мариніста. 1895 – переїздить до Сімферополя на 

постійне проживання. Створив при власній майстерні, яка розташовувалася 

по вулиці Долгоруковська, 26, невелику картинну галерею, у якій виставляв 

не лише свої твори, а й ті, що подарували йому Айвазовський, Лагоріо, 

Шишкін та інші митці. Галерея була вільно доступна для безкоштовного 

відвідування, де художник регулярно зустрічався з прихильниками 

живопису. Ця галерея, по задуму художника, уперше в історії Сімферополя 

стала осередком художнього виховання місцевого населення. Надалі на її базі 

утворили Сімферопольський художній музей. Із 1890 репродукції картин 

Магдесяна друкуються на сторінках столичних журналів «Нива», 

«Мальовничий огляд», «Петербурзьке життя», «Аракс», вірменських 

журналів «Ушарар», «Гехарвест», що видавалися в Тифлісі. Е.Я. Магдесян 

помер коло мольберту з пензлем у руці, завершуючи картину «Ранок». 

Літ.: 

Кружко Л.П. Армянск: Страницы истории / Л.П. Кружко. – К.: Таксон, 1999. 

– 59 с.: ил. 

 

Магдесян Л.М., Зурабов Б.А. Эммануил Магдесян / Л.М. Магдесян, 

Б.А. Зурабов. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 144 с.: ил. 

 

МАЖАРОВА Таміла Степанівна. Живописець, графік, педагог. Народилася 

31.10.1936 в с. Петрівка Донецької обл. Із 1945 – у Севастополі. Закінчила 

Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1960). Навчалася заочно в 

Московському поліграфічному інституті (1964–1968). 1961–1991 – викладач 

СХШ. Із 1977 – учасник виставок. Член творчої спілки балаклавських 

художників «Мистецький шлях» (1999). 

Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

МАКЄЄВ Анатолій Ілліч. Графік, аквареліст. Народився 13.10.1938. Закінчив 

Заочний університет мистецтв ім. Н.К. Крупської  в Москві (1974). Член 

НСХУ (2008). Живе в Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С Таирова, Е.О.Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

МАМЧИЧ Степан Гаврилович. Живописець, пейзажист. 14.08.1924, Феодосія 

– 03.04.1974, Сімферополь. Навчався в художній студії при Феодосійській 

картинній галереї ім. І.К. Айвазовського (1937–1941; 1944–1949) у 

М. Барсамова. Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша 
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(1951). Постійний учасник обласних, республіканських, всесоюзних та 

закордонних виставок. Член НСХУ, СХ СРСР (1961). 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Мамчич Степан Гаврилович. 1924–1974: каталог выставки / авт. вступ. ст. 

Р.И. Попова. – Симферополь: [б. и.], 1976. – 44 с.: ил. 

 

МАРМАНОВ Петро Степанович. Живописець. Народився 24.12.1940. 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1961). Викладач зі 

спеціальності – П. Скорубський. Член СХ СРСР, НСХУ (1971). Живе в 

Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

МАРТИНОВ Анатолій Володимирович. Живописець, аквареліст. 20.01.1872 

– 01.11.1962. Закінчив Петербурзьку школу професора А.В. Маковського й 

далі вчився у нього та М.С. Самокиша в Академії мистецтв (1906–1907). 

Член Харківського відділення СХ (1938–1945). До 1945 проживав у Харкові, 

з 1945 – у Криму. Член СХ Криму з 1946. «Контрагенством Друку» (Харків) 

видано близько 70-ти листівок кримської серії з пейзажами Мартинова. 

Листівки з творами майстра виходили друком як до революції, так і в 1920-і – 

1930-і роки. На листівках зображено Крим, Харків, Одесу, Слов’янськ, інші 

міста. Створив етикетку одного з самих знаних кримських вин «Чорний 

доктор», що стала візитною карткою заводу. Жив у Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Частина матеріалів надана Аркадієм Хильківським, членом редспілки 

журналу «Філокартія» (Москва). 

 

МАТРУНЕЦЬКИЙ Жорж Іванович. 6.06.1934 – 6.06.2000, Керч. Живописець. 

Заслужений художник АРК (2000). Закінчив Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1967). Член НСХУ (1988). Жив у Керчі. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

МЕЛЬНИКОВ Леонід Кузьмич. Живописець. 07.10.1927, с. Приют – Надія 

Кіровоградської обл. – 28.03.1997, Севастополь. Із 1946 – у Севастополі. 

Закінчив дворічні заочні курси при Московському домі народної творчості 
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ім. Н.К. Крупської (1950); навчався в Ленінградському філіалі студії 

ім. М.Б. Грекова (1952–1953). Із 1950-х – учасник виставок. Із 1956 – 

художник СХВМ. Член НСХУ, СХ СРСР (1959). Автор пейзажів: «Море», 

«Яхти». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

МІРОШНИЧЕНКО Павло Петрович. Живописець, графік. Заслужений 

художник України (1996). 01.06.1920, с. Бєловодськ Луганської обл. – 

28.12.2005, Севастополь. Із 1951 – у Севастополі. Учасник бойових дій 

Другої світової війни. Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. 

Самокиша (1951). 1960–1972 – керував студією самодіяльних художників. Із 

1950-х – учасник виставок. Член НСХУ, СХ СРСР (1956). Автор пейзажів: 

«Осінь», «Інкерман», «Збір троянд у радгоспі «Ароматний», «Околиця 

Інкерману», «Яхт-клуб». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

МІХНО Тетяна Михайлівна. Живописець. Народилася 31.01.1952 в 

Олевському Житомирської обл. Із 1992 – у Севастополі. Навчалася в 

Одеському художньому училищі ім. М.Б. Грекова (1968–1970). Закінчила 

Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв у Києві (2006). Із 

1994 – учасник виставок. Організатор у Балаклаві виставкового залу (1996) і 

творчої спілки балаклавських художників «Мистецький шлях» (1999). Автор 

творів: «Балаклава», «Балаклава у цвітінні». 

Літ.:   

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

МОЛЧАНОВА (Молчанова-Дудченко) Олена Олександрівна. Живописець, 

графік, аквареліст, художник монументально-декоративного мистецтва. 

Народилася 30.12.1961. Закінчила Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша, Харківський художньо-промисловий інститут (1986). 

Член НСХУ (1995). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 
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МОСКАЛЕНКО Анатолій Михайлович. Живописець. 1928–1982, 

Севастополь. Закінчив Дніпропетровське художне училище (1960). Із 1960-х 

– учасник виставок. Працював у СХВМ. Автор пейзажних творів: «Моє 

місто», «Кримська обсерваторія (Туристські стежки)», «Зима на Україні». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

МУСТАФАЄВ Амді. Живописець. 1918, с. Янисала Куйбишевського р-ну 

Кримської АРСР. Навчався в Сімферопольському художньому технікумі. 

Закінчив РХУ ім. Бенькова в Ташкенті. Учасник респуб. виставок. Творчий 

доробок у приватних колекціях Узбекистану, Росії, України. Жив у 

Сімферополі. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

МУХАММЕД Алі (Каленчук Олег Петрович). Народився в 1954 в 

Сімферополі. Навчався в дитячій художній школі. Професійно займається 

живописом із кінця 1980-х. У 1994 відбулася персональна виставка творів у 

Центральному будинку художника в Москві. З цього часу починається 

професійний зріст митця. Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Али Мухаммед: каталог / текст: З.Я. Османова. – Симферополь: КРУ 

«Крымскотатарский музей искусств», 2008. – 8 с.: ил. 

 

НАГАЄВСЬКА Олена Варнавівна. Живописець, мистецтвознавець. 

03.06.1900, с. Япринцеве, під Оренбургом – 02.02.1990, Москва. Дитинство і 

юність пройшли в Актюбінську (Казахстан). У 1920 – вступає до першого 

Середнє-Азіатського університету в Ташкенті на факультет суспільних наук. 

Працює в центральній бібліотеці Ташкенту. У 1927 навчається на курсах 

розпису тканин у Москві. У 1930 закінчує трьохрічні ізо-профкурси, 

займається в пейзажній майстерні Московського інституту підвищення 

кваліфікації художників (1940–1941). Займалася в студіях Н.А. Удальцової, 

О.В. Купріна, А.В. Лентулова. У 1949 закінчила мистецтвознавче відділення 

філологічного факультету МДУ ім. Ломоносова. Член МОСХ. Член НСХУ, 

СХ СРСР (1951). Із 1950 проживає в Бахчисараї, працює художником, 

мистецтвознавцем, екскурсоводом у Ханському палаці. На творче 

становлення художниці мав великий вплив її чоловік, видатний 

мистецтвознавець О.Г. Ромм. 
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Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Единство душ. Елена Нагаевская и Александр Ромм / сост. М.В. Соколова. – 

Симферополь: Бизнес-Информ, 2008. – 368 с.:  ил., 16 стр. цв. вкл. 

 

Дом-музей  Е.В. Нагаевской и А.Г. Ромма в Бахчисарае: каталог / сост. 

М.В. Соколова. – К.: Оригинал-М, 2006. – 16 с. 

 

НАФІЄВ Ірфан. Живописець. Народився 10.08.1951 у с. Красноармійськ 

Мирзачульського р-ну Ташкентської обл. Узбецької РСР. У 1975 закінчив 

РХУ ім. П. Бенькова в Ташкенті. Член НСХУ (1995). Учасник респуб. і 

міжнар. виставок. Творчий доробок у фондах РКММ, а також у музеях і 

приватних колекціях Узбекистану, України, Туреччини. Живе в с. Доброму 

(Мамут-Султан) Сімферопольського р-ну. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

НЕКЛЮЄНКО Микола Павлович. Живописець, графік. 02.10.1929, с. 

Литвіновка Луганської обл. – 2011. Закінчив Луганське художнє училище 

(1951), Харківський художній інститут (1958). Педагоги з фаху В. Сизиков, 

О. Хмельницький. Із 1957 – учасник виставок. Із 1980 – у Севастополі. З 1980 

– художник СХВМ. Член НСХУ, СХ СРСР (1972). Жив у с. Вилино, 

Бахчисарайського р-ну. 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

НЕТОВКІН Раміз. Графік. Заслужений художник АРК. 21.06.1960, с. 

Алмазар Ташкентської обл. Узбецької РСР – 16.07.2011, Анталія 

(Туреччина). У 1980 закінчив Сімферопольське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша. Член НСХУ (1989). Учасник респб., всесоюз., міжнар. і 

закорд. виставок. Творчий доробок у фондах РКММ, СХМ, а також у музеях і 

приватних колекціях США, Росії, Німеччини, Туреччини, Польщі, України, 

Естонії. Жив у Білогірську (Карасубазар) АРК. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 
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НІКУЛОВ Вадим. Графік, аквареліст, поет, перекладач. 2.08.1968, Керч – 

17.11.1999, Керч. Закінчив дитячу художню школу ім. Р.В. Сердюка в Керчі, 

Донецьке художнє училище (1989). У творчості підіймав складні питання 

буття. Жив у Керчі. 

Літ.: 

Лазенкова Л. Вадим Никулов (1968–1999). Слово о художнике / Л. Лазенкова 

// Восьмые крымские искусствоведческие чтения «Вопросы теории, истории 

и критики искусства Крыма»: материалы респуб. науч.–теорет. конф. – 

Симферополь: СХМ, 2003. – С. 70–72. 

 

Петренко А. Акварели Вадима Никулова / А. Петренко // Восьмые крымские 

искусствоведческие чтения «Вопросы теории, истории и критики искусства 

Крыма»: материалы респуб. науч.–теорет. конф. – Симферополь: СХМ, 2003. 

– С. 73–77. 

 

Інтерв’ю з науковим співробітником Картинної галереї ім. М.Я. Бута КІКЗ 

В. Зажарським. 

 

ОЗЕРНИКОВ Володимир Борисович. Сценограф, живописець, графік. 

14.11.1919, Іркутськ – 25.06.2002, Севастополь. Із 1955 – у Севастополі. 

Учасник Другої світової війни. Закінчив Іркутське обласне худоднє училище 

(1941). З 1955 – художник СХВМ, учасник виставок. 1957–1961 – головний 

художник Севастопольського російського драматичного театру ім. А.В. 

Луначарського. Член НСХУ, СХ СРСР (1960). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ОЛІШЕВИЧ Іван Прокопович. Живописець. 1924, Ромни Полтавської обл. – 

2001, Керч АР Крим. У 1927 родина О. переїздить до Керчі. Мав три класи 

початкової школи. Але головним для художника завжди було бажання та 

вміння малювати. Першим вчителем малювання був художник-плакатист. 

Навчання полягало в багаточасових спостереженнях юного митця за його 

роботою. Другим вчителем О. став керченський художник на прізвище 

Бойко. У 1937 О. декілька місяців займався в ізостудії. Заробляв на хліб тим, 

що по ілюстраціях копіював полотна видатних майстрів. Після війни 

повернувся до Керчі. Працював художником у міськпромкомбінаті, 

рибокомбінаті, у майстернях художнього фонду, де писав плакати, 

оформлював вітрини, стенди та ін. У вільний час писав етюди. У 1955 О. 

перший раз виходить на етюди. Часто виставлявся в Картинній галереї КІКЗ, 

учасник багатьох обласних виставок. У фондах КІКЗ зберігаються вісім робіт 

художника. За деякими з них: «Церква Іоанна Предтечі» (1969), 

«Митрідатські сходи» (1987), «Храм Тезея» (1985) – можна вивчати 
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архітектуру й історію міста. Багато робіт О. зберігаються в зібраннях 

ближнього й дальнього зарубіжжя. 

Літ.: 

Лазенкова Л.М., Петренко А.В. Керченские художники – участники Великой 

Отечественной войны. Штрихи к портретам / Л.М. Лазенкова, А.В. Петренко 

// Керчь военная: сборник статей. – Керчь: КГИКЗ, 2004. – С. 464–471. 

 

ОЛЬХОВ Володимир Миколайович. Живописець, графік. Народився 

30.07.1956 в Севастополі. Випускник СХШ (1973), Закінчив Кримське 

художнє училище ім. М.С. Самокиша (1980). Із 1980 – учасник виставок, 

художник СХВМ. Член НСХУ (1990). Автор пейзажів: «Море біля 

Балаклави», «У кримських горах. Форос». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ОСМАНОВ Сеїтхаліл. Живописець, художник театру. 6.09.1919 – 15.11.1994, 

Сімферополь. У 1937 закінчив художню студію М.С. Самокиша й 

Театральний технікум у Сімферополі. Член СХ СРСР (1962). Учасник 

респуб., всесоюз., міжнар. виставок. Творчий доробок у фондах РКММ, а 

також у музеях і приватних колекціях Таджикистану, Узбекистану, 

Туреччини, України. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

ПЕТРОВ Іван Семенович. Живописець, графік. Заслужений художник УССР 

(1983). 04.10.1923 – 03.07.1990. Навчався в Харківському художньому 

училищі (1939–1941, 1946–1948), закінчив Київський державний художній 

інститут (1954). Член НСХУ, СХ СРСР (1962). Жив у Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Інтерв’ю з дочкою художника Ганною Петровою (Сімферополь). 

 

ПИСАНКО Микола Миколайович. Живописець. 20.01.1910 – 1996. Навчався 

в Одеському художньому училищі. Член НСХУ, СХ СРСР (1946). Жив у 

Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 
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ПЛАТОНОВ Віктор Андрійович. Живописець, графік, аквареліст. Народився 

20.12.1935 в Керчі. Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша 

(1956), Харківський художній інститут (1962). Із 1962 викладав у 

Кримському художньому училищі ім. М.С. Самокиша, дитячій художній 

школі близько 30-ти років. 1969 – перша персональна виставка у 

Сімферопольському художньому музеї, слідом за нею – ще п’ять. Учасник 

майже всіх виставочних проектів музею, експонент усіх Бієнале камерної 

акварелі Криму. Персональні виставки відбулися в Одеському музеї 

західного і східного мистецтва, Державному музеї образотворчих мистецтв 

Туркменії (у складі виставки триптиха поряд із творами М.М Казаса і 

К.Ф. Богаєвського), Національному художньому музеї (Київ). Живе в 

Сімферополі. 

Літ.: 

Крымское республиканское высшее учебное заведение «Художественное 

училище им. Н.С. Самокиша»: альбом / худ. ред. В.И. Жерибор. – 

Симферополь: Скиф, 2007. – 119 с. 

 

Подуфалый Р. Виктор Платонов – рисующий художник / Р. Подуфалый // 

Крымские известия. – 2006. – №8. – 17 янв. 

 

ПОЗДЄЄВ Сергій Олександрович. Живописець. Народився 24.06.1957. 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1980). Член НСХУ 

(1992). Живе у Феодосії. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ПОЛЯКОВА Людмила Валентинівна. Живописець. Заслужений художник 

АР Крим (2000). Народилася 21.04.1946. Закінчила Кримське художнє 

училище ім. М.С. Самокиша (1964) і Ленінградський інститут живопису, 

скульптури та архітектури ім. І.Ю. Рєпіна (1971). Працювала у творчій 

майстерні Академії мистецтв СРСР під керівництвом А.А. Мильнікова. Член 

НСХУ (1976). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ПОЛЯНИЦИНА Валентина Сергіївна. Живописець. 8.01.1945 – 13.07.1999. 

Закінчила Саратовське художнє училище (1967) і Ленінградське вище 

художньо-промислове училище ім. В.І. Мухіної (1974). Член НСХУ (1995). 

Жила в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 
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ПОЧТОВИЙ Кирило Григорович. Графік, аквареліст. Заслужений художник 

АР Крим (2001). 20.03.1926 – 26.08.2002. Закінчив Художньо-педагогічний 

інститут у Ростові-на-Дону (1956). Член НСХУ (1995). Жив у Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ПРОТОПОПОВ Михайло Миколайович. Живописець, графік, реставратор, 

фотограф. 10.10.1860, Київ – 07.06.1927, Севастополь. Із 1882 – у 

Севастополі. Закінчив Київське художнє училище (1880). Учасник виставок 

ТПХВ, АМ, САХ. Брав участь у реставраційних роботах, розмальовуванні 

церков і палаців Криму. Мав фотоательє в Севастополі. Викладав у школі 

малювання академіка А.Є. Карнєєва, навчальних закладах міста (1893–1927). 

Один із організаторів Севастопольського художнього гуртка «Середа» (1912–

1914). Делегат Першого Всеросійського з’їзду художників (1913). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ПРОХОРОВ Костянтин Олександрович. Живописець. Заслужений діяч 

мистецтв УРСР. Народився 20.12.1924 у с. Караваєво Петушинського р-ну 

Володимирської обл. (Росія). У 1940 вступає до Палехського художнього 

училища. Продовжує навчання в Іванівському художньому училищі, де в ті 

роки викладали М. Пирін, професор А. Кузнєцов, академік Л. Шервуд. У 

1946 переїздить до Криму. Закінчив Сімферопольське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1948), заочно – Інститут живопису, скульптури та 

архітектури ім. І.Ю. Рєпіна Академії мистецтв СРСР у Ленінграді. Одночасно 

працює в Кримській обласній картинній галереї. Член НСХУ, СХ СРСР 

(1948). Викладає в Сімферопольському художньому училище ім. М.С. 

Самокиша (1949–1954). Очолює Кримське обласне відділення Союзу 

художників України (1955–1965). Учасник Другої світової війни. До 1974 

проживав у Сімферополі. З 1974 живе в м. Дмитрів Московської обл. (Росія). 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.picture-

russia.ru/painter/962 

 

ПРОЦЕНКО Володимир Васильович. Графік. Народився 23.09.1940 в 

Запоріжжі. З 1941 – у Севастополі. Закінчив Сімфіропольське художне 

училище ім. М.С. Самокиша (1968), графічний факультет Київського 

державного художнього інституту (1975). Із 1974 – учасник виставок. Із 2001 
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– викладає на факультеті Львівської національної академії мистецтв у 

Севастополі. Член НСХУ, СХ СРСР (1983). Автор акварельних пейзажів: 

«Штормить», «Затишшя», «Мить. Балаклава», «Таємниче світло». 

Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

РИМАН Євген Миколайович. Живописець. Заслужений художник АР Крим 

(2009). Народився 14.03.1949 в Мінську (Білорусь). Закінчив Ленінградський 

інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І.Ю. Рєпіна, факультет 

«Теорія образотворчого мистецтва» (1991). Член НСХУ (2006). Живе в Ялті. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

РОСТОВСЬКИЙ Валерій Костянтинович. Графік, аквареліст. Заслужений 

художник АР Крим (2006). Народився 10.09.1947. Закінчив Український 

поліграфічний інститут ім. І. Федорова у Львові (1983). Член НСХУ (1983). 

Живе в Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

САМОКИШ Микола Семенович. Живописець, графік, ілюстратор, викладач. 

Заслужений діяч мистецтв РСФСР (1937). Лауреат Сталінської премії (1941). 

25.10.1860, Ніжин – 18.01.1944, Сімферополь. Навчався в Петербурзькій 

Академії мистецтв (1878–1885) і приватних студіях Парижу (1886–1889). 

Очолював батальну майстерню Петербурзької Академії мистецтв до 1917. Із 

1918 живе в Криму. Засновник Кримського художнього училища (1937). 

Член СХ Криму (1940). 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Н.С. Самокиш и его ученики: материалы Международной научно-

практической искусствоведческой конференции / сост. И.Б. Арбитайло, 

Е.И. Лазаренко. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2011. – 536 с.: цв. вкл. 

 

САУШКІН Павло Кузьмич. Живописець, графік. Народився 07.12.1930 у 

с. Сергіївка Саратовської обл. (Росія). З 1950 – у Севастополі. Навчався в 

Саратовському художньому училищі ім. О.П. Боголюбова (1947–1950). 1952–

1955 – працював художником у БОФі, з 1955 – в СХВМ. З 1950-х – учасник 

виставок.  
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Літ.: 

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

САФОНОВ Олексій Федорович. Живописець-пейзажист. Народився в 1954 в 

Бахчисараї. Живопису навчався самостійно. З 1994 експонував свої роботи з 

кримським товариством сучасного мистецтва, у Сімферополі, Москві, Санкт-

Петербурзі. Брав участь у виставці художників України в Чикаго (США). 

Член СХ АР Крим. Член міжнародної федерації художників ЮНЕСКО. 

Картини зберігаються в приватних зібраннях Польщі, Угорщини, Німеччини, 

Швеції, Китаю, Італії, Росії. Живе в Бахчисараї. 

Літ.: 

Долин приютная краса: альбом / авт.-сост. И.Б. Арбитайло, Р.Д. Бащенко. – 

Симферополь: СОНАТ, 2005. – 160 с.: ил. 

 

Інтерв’ю з художником. 

 

СЕВРЮЖЕНКО Юрій Афанасійович. Живописець. 04.12.1947, 

Дніпропетровська обл. – 20.01.2004, Севастополь. Із 1977 – у Севастополі. 

Закінчив Дніпропетровське художнє училище (1973). Із 1971 – учасник 

виставок, працював у СХВМ. Член НСХУ (1993). Автор робіт: «Берег моря», 

«Етюд», «Зелений пейзаж». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

СЕІТ-АМЕТОВ Амет Бєкирович. Графік, дизайнер. Народився 21.07.1938 в 

с. Ай-Василь Ялтинського р-ну Кримської АРСР. У 1964 закінчив РХУ 

ім. Бенькова в Ташкенті, у 1972 – ТТХІ ім. О.М. Островського. Член СХ 

СРСР (1983). Член НСХУ (1995). Учасник респуб., всесоюз., міжнар., закорд. 

виставок. Творчий доробок у фондах РКММ, а також у приватних колекціях 

США, Росії, Швеції, Узбекистану, України. Проживає в с. Курганне 

Сімферопольського р-ну. 
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Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

СЕПХАНОВ Бралі Новруз-огли. Живописець, графік. Народився 25.01.1946 в 

м. Алаверди (Вірменія). З 1976 – у Севастополі. Закінчив Харківський 

художньо-промисловий інститут (1976). Із 1976 – художник СХВМ. Із 1977 – 

учасник виставок. Член НСХУ, СХ СРСР (1982). 
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Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

СИЗІКОВА Олена Львівна. Аквареліст. Заслужений художник України 

(1989). Народилася 10.10.1945. Закінчила Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1966), Київський державний художній інститут (1972). 

Член НСХУ (1973). Проживала в Сімферополі, з 1991 – у Москві. 
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Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

СМИРНОВ Євген Володимирович. Живописець. Заслужений художник 

України (2005). Народився 16.06.1959 в Рибінську Ярославської області 

(Росія). З 1979 – у Севастополі. Закінчив Саратовське художнє училище 

ім. О.П. Боголюбова (1979). Із 1979 – учасник виставок. Із 1984 – художник 

СХВМ. Член НСХУ (1993). Автор робіт: «Кам’янисте узбережжя», «Останнє 

листя». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

СМИРНОВ Костянтин Лонгінович. Живописець, музикант. Заслужений 

працівник культури України (1973). 17.09.1917, Кокчетав (Казахстан) – 

06.08.1998, Севастополь. Із 1957 – у Севастополі. Учасник бойових дій 

Другої світової війни. Навчався в Сухумському художньому училищі (1937– 

1940), на живописному відділенні АМ Латвійської РСР у Ризі (1947–1951). Із 

1957 – керівник і диригент оркестру російських народних інструментів при 

Севастопольському морському заводі ім. С. Орджонікідзе; організатор і 

керівник творчого об’єднання художників-аматорів «Робоча палітра» (1984– 

1994). Автор робіт: «Пейзаж. Етюд», «Свято-Нікольський храм. Братський 

цвинтар». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

СМИРНОВ Олександр Валентинович. Живописець. Народився 21.07.1966. 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1991). Член НСХУ 

(2008). Викладає в художній школі м. Алушти. Живе в Алушті. 
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Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Александр Смирнов: альбом / худ. ред. В.И. Жерибор. – Симферополь: Скиф, 

2006. – 60 с. 

 

СОБКО Олександр Анатолійович. Графік, аквареліст. Народився 03.11.1959. 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1980). Педагоги з 

фаху – Г. Куриленко, В. Задириєнко, В. Харабарина, А. Шипов; Харківський 

художньо-промисловий інститут (1990). Педагоги з фаху – О. Юрченко, 

В. Шевченко, О. Бляхер. Член НСХУ (1993). Живе в Білогірську. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

СОВЄТНІКОВ Сергій Михайлович. Живописець. Народився в 1945 у 

с. Іванівка Амурської обл. (Росія). Закінчив Дальнєвосточний державний 

інститут мистецтв у Владивостоці. Працював у дитячій художній школі 

м. Находка. З 1979 проживає у Феодосії. Твори майстра зберігаються в 

музеях Сімферополя, Феодосії, приватних колекціях. Активний учасник 

групових виставок: «Міжнародний ярмарок» (Арт-манеж, Москва), 

«Півострів скарбів» (Новий Манеж, Москва), «Міжнародний художній 

салон» (ЦДХ, Москва), «Різдвяний ярмарок» (ЦДХ, Москва). У 1999 декілька 

полотен придбані музеєм у Джерсі-Сіті (Нью-Джерсі). Твори майстра 

експонувалися в Парижі. Живе у Феодосії. 

 

Інтерв’ю з художником. 

 

СОКОЛОВ Володимир Олександрович. Живописець. 01.09.1923, с. Курбаш 

(Виноградовка), Східний Крим. – 07.04.1997, Сімферополь. Переїздить до 

Феодосії (1931). Навчався в художній студії М.С. Барсамова (1940–1949). 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1952). Член 

НСХУ, СХ СРСР (1960). Жив у Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

В.А. Соколов / сост. и вступ. статья Р.Д. Бащенко. – Симферополь: ЭТПМ 

«Де-Жери». – 32 с.: ил. 

 

СОКОЛОВ Сергій Миколайович. Живописець, музейний працівник. 

10.08.1902, Феодосія – 26.09.1975, Севастополь. Учасник бойових дій Другої 

світової війни, служив на Чорноморському флоті (1926–1956), підполковник. 
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Закінчив реальне училище (1917), художню студію в Грозному (1922). 

Учасник виставок. Із березня 1958 до липня 1970 – директор 

Севастопольської картинної галереї (з 1956 – Севастопольський художній 

музей). Автор пейзажів: «Штормить. Чорне море», «Корабельна бухта». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

СПОЛЬСЬКИЙ Олексій Семенович. Живописець, графік. Заслужений 

художник АРК (2001). Народився 17.07.1951 в Сімферополі. У 1957 з 

родиною переїздить до Керчі. Перші навички образотворчості отримав у 

Г.П. Батова. Навчався в Ростовському художньому училищі ім. М.Б. Грекова 

на факультеті промислової графіки (1969–1974). Великий вплив на 

становлення молодого митця мав викладач училища Т.Ф. Теряєв. Після 

навчання повертається до Керчі, працює в худ. фонді. Спочатку займався 

друкованою графікою, працював гуашшю, аквареллю. Надалі багато працює 

олією в станковій формі. Основна тема творчості – кримський пейзаж. Член 

НСХУ, СХ СРСР (1983). Живе в Керчі. 

Літ.: 

Архів КІКЗ: [375]. 

 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Сиухин С. Ощущение природы / С. Сиухин // Боспор. – 2009. – 3 сент. 

 

СТОЛЯРЕНКО Петро Кузьмич. Живописець. Народився 13.07.1925 в Керчі. 

Заслужений художник УССР (1972). Народний художник УССР (1985). 

Закінчив художню студію при Феодосійській картинній галереї під 

керівництвом М.С. Барсамова (1946–1951). Багато займався самоосвітою. З 

1951 жив у Керчі. З 1960-х – у Ялті. Член НСХУ (1953). Учасник Другої 

світової війни. Живе в Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Інтерв’ю з художником. 

 

СТРЕЛОВ Аркадій Юхимович. Живописець. 12.02.1923, с. Шухра, Іванівська 

обл. – 10.09.1994, Ялта. Закінчив Іванівське художнє училище (1946–1950). 

Викладачі з фаху І.Д. Калашников, М.І. Малютін. У 1951 переїздить до 

Криму. Член НСХУ, СХ СРСР (1960). Жив у Ялті. 

  



455 
 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

Аркадий Стрелов. Живопись: каталог / авт. вступ. ст. Т. Бернацкая.– 

Симферополь: Крымский облполиграфиздат, 1988. – 15 с. 

 

СТРЕМСЬКИЙ Олександр Іванович. 04.11.1924, с. Ново-Кубанське, 

Краснодарський край – 02.12.1997, Ялта. Живописець. Член НСХУ, СХ СРСР 

(1974). Учасник Другої світової війни. Після мобілізації працює на 

Дальньому Сході вчителем у школі (1948–1953). У 1953 переїздить до Криму. 

Навчається у Ф.З. Захарова, багато займається самоосвітою. Працює 

художником-оформлювачем у майстерні артілі «Битпром» (1953–1960). Із 

1960 – художник-оформлювач, пізніше провідний художник-оформлювач 

Ялтинських художніх майстерень Худфонду УРСР. Жив у Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

www.korners.com.ua/russian/painters 

 

СУХОРУКИХ Анатолій Іванович. Живописець. Заслужений діяч мистецтв 

України (1998). Народний художник України (2009). 20.12.1935, 

Новочеркеськ (Росія) – 21.08.2015, Севастополь. Із 1966 – у Севастополі. 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1960), факультет 

живопису Харківського художньо-промислового інституту (1966). Із 1966 – 

учасник виставок. Із 1994 – голова Севастопольської організації НСХУ, з 

1997 – організатор і керівник щорічних Всеукраїнських «Севастопольських 

пленерів». 2006 – нагороджений золотою медаллю Президії АМУ. Член 

НСХУ, СХ СРСР (1973). Автор робіт: «Весняний ранок», «Варти давнього 

Севастополя», «Біле місто. Севастополь», «Севастополь. Святковий вечір», 

«Севастополь. Весняне сонце». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

СУХОРУКИХ Всеволод Анатолійович. Живописець. Народився 20.11.1970 в 

Севастополі. Випускник СХШ (1984). Закінчив Кримське художнє училище 
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ім. М.С. Самокиша (1989), Харківський художньо-промисловий інститут 

(1997). З 1997 – учасник виставок. Член НСХУ (2000). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

СЯРОВ Володимир Володимирович. Живописець. Народився 14.04.1957. 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1982). Київський 

державний художній інститут (1989). Педагоги з фаху – О. Лопухов, В.Турін. 

Член НСХУ (2004). Живе в Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ТАЇРОВ Валерій Миколайович. Графік, аквареліст. Заслужений художник 

АР Крим (2000). Лауреат премії ім. О.А. Спендіарова (1996). Народився 

13.12.1945. Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1973). 

Член НСХУ (1995). Живе в Сімферополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ТАНАСЕНКО Людмила Сергіївна. Живописець, графік, художник-

постановник анімаційного кіно. Народилася 25.12.1944 в м. Радянська Гавань 

(Росія). З 1952 – у Севастополі. Випускниця СХШ (1964). Закінчила 

Московський поліграфічний інститут (1972). Із 1974 – художник творчо-

виробничого об’єднання «Союзтелефільм», брала участь у створенні більше 

30 анімаційних проектів. Із 1973 – учасник виставок. Член СХ СРСР (1978), 

Союзу кінематографістів Росії (1985). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ТОЛОЧКО Віктор Іванович. Живописець, графік. Народний художник 

України (1985), Заслужений діяч мистецтв УРСР (1975). 22.10.1922, 

Мелітополь, Запорізька обл. – 13.04.2006. Закінчив Харківський художньо-

промисловий інститут (1957). Педагоги з фаху С. Беседін, О. Кокель. Член 

НСХУ, СХ СРСР (1960). Нагороджений орденом Слави ІІІ ступеню, 

«Вітчизняної війни» І ступеню, «За мужність», медалями. Жив у Ялті. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 
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ТРЕТЯКОВ Роман Павлович. Живописець. Народився 20.05.1966 у Керчі. 

Закінчив Керченську художню школу. Член НСХУ (2008). Роботи 

зберігаються у СХМ, СевХМ, НКГА, у музеях Калінінграду (Росія) та 

Німеччини. Живе в Керчі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: tretyakov-art.com 

 

ТРУСОВ Василь Анатолійович. Живописець, графік, аквареліст. Лауреат 

Державної премії АР Крим. Народився 07.03.1955. Закінчив Кемеровське 

художнє училище (1978), Харківський художньо-промисловий інститут 

(1983). Член НСХУ (1989). Проживає в Німеччині. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

УСЕЇНОВ Алім Усеїнович. Живописець. Народився 20.06.1941 у 

с. Авджикой Бахчисарайського р-ну Кримської АРСР. У 1963 закінчив РХУ 

ім. П. Бенькова в Ташкенті. Член СХ СРСР (1988). Член НСХУ (1994). 

Учасник респуб., всесоюз., міжнар. і закорд. виставок. Творчий доробок у 

фондах РКММ, а також у приватних колекціях Узбекистану, України і 

Польщі. Проживає в с. Кудріно (Авджикой) Бахчисарайського р-ну. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь:  КРП  

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав»,  2008. –  208 с.: іл. 

 

УСТАЄВ Амет. Графік, живописець. 13.04.1909, с. Туак Ялтинського повіту 

Таврійської губернії – 1990, Чимкент Казахської РСР. У 1929 закінчив 

Кустарно-промисловий технікум народів Сходу в Бахчисараї. Брав участь у 

респуб. і всесоюз. виставках. Творчий доробок у фондах РКММ, СХМ, а 

також у приватних колекціях Росії, Казахстану, Узбекистану, України. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав», 2008. – 208 с.: іл. 

 

УШАКОВ Олег Миколайович. Живописець, графік, аквареліст, дизайнер. 

Народився в Сімферополі. Тридцять років прожив у його старій частині. 

Знавець історії міста. Закінчив факультет художнього оформлення 

Сімферопольського художнього училища ім. М.С. Самокиша (1976). Багато 

років працював у Сімферопольському виробничому художньо-
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оформлювальному комбінаті. Виконував настінні розписи (панно, пейзажні 

діорами), дизайн інтер’єрів для дитячих та навчальних закладів Сімферополя. 

Учасник Бієнале камерної акварелі Криму. Роботи зберігаються в Україні, 

США, Росії, Польщі, Франції. Живе в Сімферополі. 

Літ.:  

Печаткина Г.А. Лики Тавриды: Очерки. Воспоминания. Эссе. Книга вторая / 

Г.А. Печаткина. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2006. – 200 с.: ил. 

 

ФЕДОТОВ Октябрь Петрович. Живописець, пейзажист. Заслужений 

художник АР Крим (2009). Народився 29.07.1933. Закінчив Кримське 

художнє училище ім. М.С. Самокиша (1953). Член НСХУ (1994). Твори 

зберігаються в музеях Криму, приватних колекціях України, Росії, 

закордоном. Живе в Сімферополі. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

О Крыме уходящем. Октябрь Федотов: каталог / авт. вступ. ст. Г.И.Федотова. 

– Симферополь: Крымскотатарский музей искусств, 2008. – 14 с. 

 

ФЕЛЬДМАН Валентин Августович (Іванович). Архітектор, аквареліст, 

педагог. 16.03.1864, Лузький повіт Санкт-Петербурзької губернії – 

26.07.1928, Київ. Із 1891 по 1905 працював у Севастополі. Закінчив 

архітектурне відділення АМ (1889). Із 1890 – учасник виставок ТПРХ, 

Товариства російських акварелістів, Товариства ім. А.І. Куїнджі та інших. 

1905 – переїхав у Харків, із 1910 – у Києві, продовжував займатися 

педагогічною та творчою роботою, часто приїжджав у Крим. Член 

художнього гуртка «Середа» в Севастополі (1912–1914). 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ФЕРБЕР Віктор Олександрович. 11.02.1910, Ростов-на-Дону – 1965, Ялта. 

Закінчив Московський державний художній інститут ім. В.І. Сурикова по 

класу В.А. Фаворського. Інженер-майор, начальник Студії військових 

художників при Політуправлінні Головного Управління Прикордонних 

військ МВС СРСР. Учасник всесоюзних виставок. 6.04.1955 в залі 

Оргкомітету Союзу художників СРСР проходила виставка і творчий вечір 

майстра. Представлено близько 900 робіт (Крим і Азов’є). Персональна 

виставка в Ялті (1958). Брав участь у виставці «Радянська Україна» в Києві 

(1960). Через астму взимку жив у Москві, в інший час – у Ялті. У Москві 

написані роботи «Трубна площа», «Петровський провулок», «Театральна 

площа», у Болгарії – «Берег Варни», «Вулиця м. Софії». 
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Інтерв’ю з онукою художника Оксаною Малімон (Москва). 

 

ФЕССЛЄР Адольф Іванович. 8.04.1826, Дейтчброд (Богемія) – 8.02.1885, 

Феодосія. У 1830-х родина переїздить до Криму, у Сімферополь, де 

хлопчиком Адольф вступає на службу до каретного майстра. Відомий по 

замальовках керченських розкопок, художник Гросс, помічає живописне 

обдарування Фесслєра й дає йому перші уроки малювання. У 1850-х Фесслєр 

переїздить до Феодосії, де знайомство з І.К. Айвазовським і копіювання 

марин у галереї визначають його долю надалі. Скрутне становище змушує 

художника відкрити у Феодосії фото-майстерню, що разом із заробітком від 

продажу копій Айвазовського і самостійних робіт дає мізерні кошти для 

утримання великої родини. Тільки в останні роки життя живописець має 

деяку популярність у південноросійських містах, а в 1884 на виставці в Одесі 

за картину «Морський берег. Сімеїз» (1884, НКГА) отримує бронзову медаль. 

А.І. Фесслєр – найвідоміший копіювальник І.К. Айвазовського. 

Літ.: 

Барсамов Н. Художники Феодосии: И.К. Айвазовский, Л.Ф. Лагорио, 

А.И. Фесслер, К.Ф. Богаевский, М.А. Волошин, М.П. Латри / Н. Барсамов. – 

Феодосия: [б. и.], 1928. – 56 с. 

 

ФІЛАТОВ Володимир Миколайович. Живописець, графік. Заслужений 

художник АР Крим (2001). Народився 01.01.1930. Закінчив Московський 

заочний народний університет ім. Н.К. Крупської (1968). Член НСХУ (1984). 

Живе в Євпаторії. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ФІЛІППОВ Зиновій Іванович. Живописець. Заслужений художник України 

(2004). Заслужений художник Автономної Республіки Крим (2004). 

Народився 23.09.1923 в с. Речиця Орловської обл. (Росія). 1926–1931 і з 1956 

– у Севастополі. Учасник бойових дій Другої світової війни. Закінчив АМ 

Латвійської РСР у Ризі (1953). Із 1956 – художник СХВМ, учасник виставок. 

Член НСХУ (1993). Автор робіт: «Червоний спуск. Севастополь», 

«Зурбаган», «Балаклава». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ХІМОНА Микола Петрович. 25.09.1864, Євпаторія – 1929, Сеполья, поблизу 

Афін (Греція). Нагороджений вищими нагородами Росії, Орденом 

Св. Володимира. Народився в родині військового з грецьким корінням. 

Отримав чудову домашню освіту, володів іноземними мовами. Грав на 
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скрипці. Вступає вільним слухачем до головного класу Центрального 

училища технічного малювання барона  О. Штігліца. З 1890 – вільний слухач 

в Імператорській Академії мистецтв, де навчався до 1897 в пейзажному класі 

І. Шишкіна, потім А. Куїнджі. Мешкає на Василевському острові в будинку 

№ 45 на розі 14-ої лінії разом з іншими учнями А. Куїнджі – А. Риловим і 

К. Богаєвським. 1883 – бере участь у виставці Гуртка російських 

акварелістів. Велику колекцію акварелей художника придбали Імператриця, 

що вдовує, Марія Федорівна і Великий князь Володимир Олександрович – 

президент Академії мистецтв для музею Олександра ІІІ. 1892 – 

нагороджений Малою заохочувальною медаллю. 1897 – закінчив Академію 

мистецтв зі званням класного художника за пейзаж «Весняна гроза». Як член 

бере участь у виставці Товариства російських акварелістів у Москві. Починає 

викладати в малювальній школі Імператорського Товариства заохочення 

мистецтв. Керував декоративно-малярною майстернею, де вів 

загальномалювальний і етюдний класи. З часом стає інспектором школи. 

1898 – разом з учнями А. Куїнджі відвідав Берлін, Дрезден, Вену, Париж. Із 

1902 – разом із дружиною Ольгою Олексіївною Хітрово мешкає в 

Павловську по вул. Обвідна, будинок №4. Їх оселю відвідують поети, 

артисти, видавці. 1904–1905 – перша поїздка на вітчизну предків у Грецію. 

Привозить серію пейзажних творів. 1907 – Перша премія Академії мистецтв 

за картину «До весни» та Мала золота медаль на виставці в Мюнхені. Стає 

відомим у Європі. Бере участь у Мюнхенському Сецесіоні. Майже щороку 

бере участь у весняних виставках Академії мистецтв, Імператорського 

товариства акварелістів, входить до Комітету Товариства заохочення 

мистецтв. 1915 – Академія мистецтв надає звання академіка. Після 1917 їдє 

до Криму, 1919 –  у Грецію. Майже щороку поперемінно в Афінах і Лондоні 

відбуваються персональні виставки художника. У 1920-і Королівська родина 

Греції відвідувала виставки Хімони. Більшість творів художника знаходиться 

в Греції. Місце знаходження більшості робіт дореволюційного періоду 

невідоме. Твори митця репродукувалися на численних листівках 

Петербурзького видавництва «Рішар», «Громади Св. Євгенії», у журналах 

«Нива», «Вогник», «Вершини», «Сонце Росії». 

 

Біографічні відомості зібрані І. Жалніною-Василькіоті (зав. грецького 

відділення Фонду грецьких досліджень (Росія, Греція) в Державному архіві 

Севастополя та Російському державному історичному архіві Санкт-

Петербурга. 

 

ХОРІШКО Володимир Миколайович. Живописець, графік, скульптор. 

Народився в 1948. У 1971 переїздить до Алушти. До цього часу проживав у 

Запоріжжі. 1987 – виставка однієї картини «Осінній виноградник. Прощання 

з другом» у Сімферопольському художньому музеї. Роботи зберігаютья в 

музеях та приватних зібраннях. Живе в Бахчисараї. 

Літ.: 
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Долин приютная краса: альбом / авт.-сост. И.Б. Арбитайло, Р.Д. Бащенко. – 

Симферополь: СОНАТ, 2005. – 160 с.: ил. 

 

Паточенко О. Художник – это одинокая фигура / О. Паточенко // Крымское 

время. – 1999. – № 6. – 14 янв. 

 

ЦВЄТКОВА Валентина Петрівна. 23.04.1917, Астрахань (Росія) – 27.11.2007, 

Ялта. Живописець. Заслужений художник УССР (1985). Кавалер ордена 

«Княгині Ольги». Народний художник України (2002). У 2002 ім’ям 

В. Цвєткової названа мала планета. Закінчила Астраханське художнє 

училище (1935). Член СХ СССР (1944). Член НСХУ (1992). Жила в Ялті. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЧЕБОТАРУ Микола Олексійович. Живописець. Народився 26.12.1948. 

Закінчив Кишинівське художнє училище ім. І.Ю. Рєпіна. Член НСХУ (1992). 

Живе в Севастополі. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЧИСТИЛІН Павло Леонідович. Живописець, графік, аквареліст, художник 

театру, ілюстратор книг, дизайнер. 1935 –18.04.1986. Із 1940 – у Сімферополі. 

Закінчив Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1956). Працював у 

Кримському художньому комбінаті Художнього фонду УССР, Кримському 

російському академічному театрі ім. М. Горького, головним художником 

кримського телебачення. Перша і єдина прижиттєва персональна виставка 

пройшла в Сімферопольському художньому музеї (1985). Посмертно 

удостоєний Державної премії АР Крим (1996). 

Літ.: 

Печаткина Г.А. Лики Тавриды: Очерки. Воспоминания. Эссе. Книга вторая / 

Г.А. Печаткина. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2006. – 200 с.: ил. 

 

Крымское республиканское высшее учебное заведение «Художественное 

училище им. Н.С. Самокиша»: альбом / худ. ред. В.И. Жерибор. – 

Симферополь: Скиф, 2007. – 119 с. 

 

Дмитриева В. Согретые сердцем / В. Дмитриева // Советский Крым. – 1985. – 

24 авг. 

 

ЧУБАРОВ Осман. Живописець, графік. Заслужений діяч мистецтв Чечено-

Інгушської АРСР. 28.12.1923, Гурзуф – 01.03.2003, Сімферополь. У 1955 

закінчив Ростовське художнє училище в РСФСР. У 1963 закінчив 
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Ленінградський інститут живопису та архітектури ім. І.Ю. Рєпіна (майстерня 

Е. Мойсеєнко). Член СХ СРСР (1957). Учасник респуб., всесоюз., міжнар. і 

закорд. виставок. Творчий доробок у музеях і приватних колекціях Росії та 

України. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь: КРП 

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав», 2008. – 208 с.: іл. 

 

ЧУПРИН Микола Петрович. Живописець. Заслужений художник УРСР 

(1989), Заслужений діяч мистецтв АРК (2000). 13.05.1928 – 06.05.2000. 

Закінчив Харківський художньо промисловий інститут (1956). Член НСХУ, 

СХ СРСР (1960). Жив у Сімферополі. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЧУРЛУ Мамут. Живописець, майстер декоративно-ужиткового мистецтва. 

Народився 01.03.1946 у Фергані Узбецької РСР. У 1980 закінчив художнє 

відділення Ферганського училища мистецтв. Із 1989 член НСХУ. Учасник 

респуб., всесоюз., міжнар. і закорд. виставок. Творчий доробок у фондах 

РКММ, СХМ, а також у музеях і приватних колекціях України, Узбекистану, 

Німеччини, Туреччини, США, Латвії. Живе в с. Перевальне (Ангара) 

Сімферопольського р-ну. 

Літ.: 

Кримськотатарські художники. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття. 

Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заатов. – Сімферополь:  КРП  

«Видавництво Кримнавчпеддержвидав», 2008. – 208 с.: іл. 

 

ЧУХЛАНЦЕВ Май Філіппович. Живописець, графік. 20.05.1925, Сибір, село 

поблизу Ішиму (Росія) – 06.07.1981, Севастополь. Із 1957 – у Севастополі. 

Учасник бойових дій Другої світової війни. Закінчив Тбіліське художнє 

училище ім. Я.І. Ніколадзе (1954). Із 1955 – учасник виставок. Член СХ СРСР 

(1970). Автор пейзажів: «Каміння, наділене долею. Білі скелі», «Мис 

Гвардія», «Дот, що зростає маками», «Осінній Севастополь», «Морське 

свято», «Артбухта. Набережна Корнілова», «Севастопольський пейзаж». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ШАБАДЕЙ Олександр Миколайович. Живописець. Народився в 1968 в 

Сімферополі. Дитячі роки пройшли в Керчі. Закінчив Дитячу художню 
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школу ім. Р.В. Сердюка в Керчі з відзнакою (1983), закінчив Кримське 

художнє училище ім. М.С. Самокиша з відзнакою (1987). Живе в Ялті. 

Літ.: 

Палитра Крыма: Современная реалистическая живопись из коллекции 

галереи N-prospect: альбом / сост. Карцев В.Г. – М.: Локус Станди, 2010. – 

220 с.: ил. 

 

ШАДРІН Олександр Петрович. Живописець. Заслужений художник 

Автономної Республіки Крим (2003). Народився 19.04.1942 в с. Караідель 

(Башкирія, Росія). З 1964 – у Севастополі. Закінчив художню школу 

ім. В.І. Сурикова в Красноярську (1961), Орловський державний 

педагогічний інститут, художньо-графічний факультет (1970). Із 1966 – 

художник-реставратор НМГОіВС, із 1975 – художник СХВМ. Із 1969 – 

учасник виставок. Член НСХУ (1992). Автор живописних пейзажів: 

«Кримська вуличка», «Вечір на Тарханкуті». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ШАДУРА Олександр Іванович. Живописець. Народився 18.03.1953 у 

Феодосії. З 1970 – у Севастополі. Випускник Феодосійської дитячої 

художньої школи ім. І.К. Айвазовського (1968). Закінчив Севастопольський 

приладобудівельний інститут (1975). Член творчого об’єднання «Робоча 

палітра» (1985–1994). Із 1985 – учасник виставок. Автор пейзажів: «Осінній 

струмок», «Рибальський стан». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / під ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ШАЛАМОВ Олександр. Навчався в ялтинській студії Палацу піонерів та в 

Художній школі ім. Ф.О. Васильєва у Віктора Буряківського та Світлани 

Норох. Займався самоосвітою. Постійний учасник виставок кримських 

митців. Живе в Ялті. 

Літ.: 

Творения души и кисти // Южная губерния. – 2009. 

 

ШЕПЕЛЬ Володимир. Живописець, майстер жанрової картини. До початку 

Другої світової війни навчався у Феодосійській художній студії 

М. Барсамова. Один із його найталановитіших учнів. Жив у Феодосії, батьки 

– у Керчі. Навчався в Московському художньому училищі пам’ти 1905 року. 

І. Грабарь, побачивши роботи першокурсника Шепеля, сказав, що з цього 

учня вийде художник і що потрібно буде взяти його до інституту. Але, не 
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завершивши другого курсу училища, В. Шепель повертається до Феодосії. У 

Керчі закінчив мореходне училище. Зростав під впливом діда – старого 

«морського вовка», який прищепив майбутньому художнику любов до моря, 

розуміння краси морської стихії і романтику життя на морі. Дуже дорожив 

можливістю постійного спілкування з мистецтвом І. Айвазовського, 

сприйнявши його майстерність і метод роботи. Допомагав у роботі 

працівникам Феодосійської картинної галереї ім. І.К. Айвазовського, готував 

картини до евакуації. Писав дуже швидко, щойно з’являвся задум, відразу 

переносив його на полотно. Обдарований безмежною творчою уявою, 

картину закінчував, як правило, за один день. Полотно «Розстріл комунарів» 

експонували на виставці в галереї Айвазовського перед війною. Автор робіт: 

«Перехід через Сиваш», «Очікування» (1941), «Невольничий ринок у Кафі», 

«Степан Разін», «Скринька». Картина «Про доблесть, подвиги, про славу» 

(1943) написана без ескізів. Копія Ш. з роботи Венеціанова експонувалася на 

пересувній виставці Третьяковської галереї у Феодосійській галереї 

Айвазовського в 1941. Член групи художників, які писали антифашистські 

плакати для агітфургонів. Усі картини, написані за роки окупації, розпродав 

за копійки. Від цього часу збереглося лише декілька етюдів, що зроблено 

поблизу Генуезької фортеці та на Карантині у Феодосії, ескізи композицій. 

Також збереглися етюди, написані біля давніх фортечних стін у Судаку й 

Феодосії. Майже всі роботи Ш. повоєнних років виконані на проклеєному 

папері. До нас дійшла невелика кількість робіт майстра. Останні місяці перед 

евакуацією художник мешкав у майстерні М. Барсамова. На весні 1943 пішов 

у партизанський загін, виконував завдання зв’язкового. 16 січня 1943 зник 

безвісти. 

Літ.: 

Каталог выставки картин В.А. Шепеля / авт. вступ. ст. Н. Барсамов. – 

Феодосия: ФКГ; Евпатория: Гортип, 1968. – 19 с. 

 

ШИБНЬОВ Даміан Васильович. Живописець, графік, музейний працівник. 

30.10.1881, Маріуполь – 03.1930, Керч. Народився у православній купецькій 

родині. 1889–1897 – навчається в Маріупільській Олександрівській гімназії. З 

3 січня 1889 – на живописному відділенні Художнього училища Одеського 

товариства витончених мистецтв. Викладачі: О. Попов, Д. Крайньов, 

Л. Іоріні, К. Костанді, Г. Ладиженський. Товаришував з І. Бродським, 

П. Шиллінговським, ін. 1903–1910 – навчається в Імператорській Академії 

мистецтв у Санкт-Петербурзі. Спочатку в майстерні І. Рєпіна, потім у 

П. Чистякова. У цей час відчуває схил до мистецтва пейзажу. 1906 – відвідує 

Париж. Пише низку етюдів, серед яких – «Париж. Ранок», «Париж. Сходи», 

«Версаль», «Париж. Водойма», «Париж. Архітектурний мотив», ін. Осінній 

визит до Парижу співпав із відкриттям виставки «Два століття російського 

живопису і скульптури», що передувала «Російським сезонам» С. Дягілєва. 

Отримав звання художника за картини «Спекотно» («Хлопчики, що 

купаються») (КІКЗ), «Весна», «На дачі». За часів навчання був відмічений 
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одним з найавторитетніших критиків тих часів О. Бенуа. Закінчення Академії 

співпало з печальною датою: 24 червня 1910 року Петербург проводжає в 

останній шлях А. Куїнджі. 1911 – переїздить до Керчі. 1911–1917 – викладає 

малювання в Олександрівській та Романівській гімназіях. 1917–1921 – 

продовжує викладати в школах імені А.І. Желябова та 

імені Р.Г. Короленка. З 1921 – завідуючий Картинної галереї при 

Керченському архіологічному музеї. Після ліквідації галереї продовжує 

роботу в музеї в якості зам. директора з наукової частини й художника. За 

завданням Наркомпроса виконує низку замальовок Південного берега Криму. 

Влаштовує суботники, на яких керченські художники підвищували свою 

майстерність. Їх відвідували Святський, Бударін, Резніков та ін. Дійсний член 

Спілки діячів витончених мистецтв у Керчі, а в дійсності очолював роботу 

Спілки. Активний співробітник Керченського відділення Російського 

товариства з вивчення Криму (РОПИК). Брав участь в оформленні експозиції 

керченських рибальських промислів на І-ій Всеросійській виставці в Москві. 

Брав участь в організації художніх студій в армійських клубах. Майже 

двадцять років життя Шибньова в Керчі можна умовно поділити на два 

рівних періоди. У першому він – художник-викладач, у другому – більше 

музейний працівник, ніж художник. 1936 – в Академії мистецтв у Ленінграді 

за сприянням І. Бродського влаштовано посмертну виставку майстра, на якій 

продемонстровано 116 творів, із яких 31 робота – періоду учнівства. 

Хронологія експонованих творів – 1898–1929. Роботи Д. Шибньова 

зберігаються в Російському музеї Санкт-Петербургу, Музеї-квартирі 

І. Бродського, Ульяновському художньому музеї, Казахській Державній 

художній галереї ім. Т.Г. Шевченка, НКГА, КІКЗ, у Сімферопольському 

художньому музеї до Другої світової війни, зараз їх місце знаходження 

невідоме. У музеях Твері, Бердянська, Алма-Ати та ін. У фондах Санкт-

Петербурзької Академії мистецтв зберігаються 23 твори, а також приватних 

зібраннях. 

Твори, що зберігаються в КІКЗ: 

1. «Спекотно» або «Хлопчики, що купаються» (1910. П., ол. 171х127,5); 

2. «Лізин гай» (П., ол. 28,5х37,5); 

3. «Хлопчик ловить рибу» (П., ол. 13х17,5); 

4. «Церква Іоана Предтечі» (1925. П., ол. 46х56,5); 

5. «Із Керченської  кальпіди» (Пап., акв. 40х63,5); 

6. «Замальовки Царського кургану» (1924. Папір, олівець. 30,5х37,5); 

7. «Стара сінагога в Кечі» (1929. Папір, олівець. 33,5х23,5); 

8. Дві замальовки Керчі (Папір, олівець. 10х16). 

Літ.: 

Архів КІКЗ: [374], [380], [395]. 

 

Д.В. Шибнев. 1881–1929: каталог выставки / авт. вступ. ст. П.Е. Корнилов. – 

Ленинград: Всероссийская Академия художеств, 1936. – 15 с.: ил. 
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Лазенкова Л. Художник Д.В. Шибнев (1881–1930): страницы жизни и 

творчества / Л. Лазенкова // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та 

збереження культурної спадщини: зб. наук. пр. з мистецтвознавства, 

архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мистецтва Акад. 

мис-в України; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), В.І. Тимофієнко, 

О.В. Сіткарьова та ін. – Київ: Видавничий дім А+С,  2006. –  Вип. 3. –  Ч. 1 

(До 180-річчя Керченського музею старожитностей). – С. 176–188. 

 

Соколова В. Художники – отец и сын Шибневы / В. Соколова // Керченский 

рабочий. – 1988. – 24 февр. 

 

ШИПІЛІН Ігор Миколайович. Живописець, графік, дизайнер. Народився 

15.10.1961 в Севастополі. Випускник СХШ (1977). Закінчив Московську 

державну академію друку (1999). Член творчого об’єднання «Робоча палітра» 

(1983–1994), організатор «Ліги акварелістів Криму» (2001). Із 1989 – учасник 

виставок. Член НСХУ (1999). Автор робіт: «Севастопольський мотив», 

«Церква». «Кинутий будинок». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ШОРИН Микола Якимович. Живописець. 01.12.1924 – 2008. Навчався в 

студії М. Барсамова у Феодосії. Закінчив Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1953). Член НСХУ (1989). Жив у Феодосії. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ШОРОХОВ Анатолій Федорович. Живописець, графік. Заслужений 

художник АР Крим (2008). Народився 19.01.1935. Закінчив Московське 

художнє училище пам’яті 1905 року (1963). Член НСХУ (1994). Живе в 

Севастополі. 

Літ.: 

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ШТЕЙНБЕРГ Едуард Антонович. Живописець, графік, педагог. 28.07.1882, 

Острогожськ Воронезької губернії – 14.12.1935, Ростов-на-Дону (Росія). 

1921–1929 – жив і працював у Севастополі. Закінчив Московське училище 

живопису, скульптури та архітектури (1909). Навчався в приватній художній 

академії Ш. Холлоши (Германія, Мюнхен). Із 1909 – учасник виставок. У 

Севастополі викладав образотворче мистецтво в клубах та навчальних  

закладах, організував «Студію живопису і малювання» при міському 



467 
 

відділенні народної освіти. З 1923 – член САХ. У 1929 – призначений 

директором художнього училища в Ростові-на-Дону. У фондах СХМ 

знаходиться більше 600 творів живопису, графіки, архівних документів, 

переданих сином художника та придбаних музеєм. Автор пейзажів: 

«Севастополь. Пристань», «Пейзаж із вазами», «Балаклава. Золота балка». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ШУМОВ Павло Васильович. Народився 6.10.1964. Живописець. Закінчив 

середню художню школу ім. Б.В. Йогансена при інституті ім. І.Ю. Рєпіна 

Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі (1982). Член НСХУ (2002). Живе в 

Ялті. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ШУРИНОВ Олександр Семенович. Живописець. Заслужений художник 

АР Крим (2007). Нородився 27.05.1950. Закінчив Кримське художнє училище 

ім. М.С. Самокиша (1972). Член НСХУ (1988). Живе в Сімферополі. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЩЕГЛОВА Елеонора Петрівна. Живописець, графік, художник-

монументаліст. Заслужений художник АР Крим (2005). Народилася 

29.11.1953. Закінчила Кримське художнє училище ім. М.С. Самокиша (1976), 

Київський державний художній інститут (1984). Член НСХУ (1993). Живе в 

Ялті. 

Літ.:  

Художники Крыма: альбом / авт. вступ. ст. Л.С. Таирова, Е.О. Самойлова. 

Сост. В.И. Жерибор. – Симферополь: САЛТА ЛТД, 2010. – 352 с.: ил. 

 

ЩЕСНЯК Віктор Петрович. Живописець-пейзажист, майстер портрету. 

Народився 20.04.1953 у с. Яхновці Волочиського р-ну Хмельницької обл. По 

закінченню середньої школи вступив до Чернігівського вищого військового 

авіаційного училища пілотів. Працював пілотом-винищувачем. Служив у 

Монголії. Закінчив факультет станкового живопису і графіки Московського 

заочного народного університету мистецтв ім. Н.К. Крупської (1985). Із 1984 

бере участь у міських, обласних і республіканських виставках, багато працює 

з натури. Свої твори супроводжує віршами. Живе в Керчі. 

 

Архів КІКЗ: [382]. 
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ЩИГОЛЬ Ілля Семенович. Графік, живописець. Народився 01.09.1926 в 

с. Сахнівка Харківської обл. З 1950 – у Севастополі. Учасник Другої світової 

війни. Займався в Хабаровській ізостудії Амурської флотилії (1945–1948). Із 

1956 – працював в артілі «Художник», із 1960 – у СХВМ. Із 1963 – учасник 

виставок. Член НСХУ, СХ СРСР (1976). Автор робіт: «Мис Фіотлент. 

Похмуро», «Гори Бахчисарая». 

Літ.:  

Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького. Твори 

севастопольських художників 1884–2006: альбом / за ред. 

Н.А. Бендюкової. – Сімферополь – Севастополь: АнтіквА, 2006. – 157 с. 

 

ЯКУБОВ Нурі. Живописець. Заслужений художник АРК. Народився 
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