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                                            ВІДГУК  

 

офіційного опонента ЛУПІЙ С.П., кандидата мистецтвознавства,  

професора кафедри історії і теорії мистецтва Львівської 

національної академії мистецтв на дисертацію  

БОНДАРЧУК НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ  

«Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст.(традиції, 

стильова еволюція, тенденції розвитку)»  

представлену до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата     

мистецтвознавства по спеціальності  

17.00.05 – образотворче мистецтво.  

 

         Дисертаційна робота  Бондарчук Н.О. є самостійним, завершеним 

науковим дослідженням, актуальність та наукова новизна  якого не 

підлягає сумніву.  Дослідження актуальне  з огляду на сучасний 

стан світових культурних процесів, у яких глобалізація, 

взаємопроникнення, міжнаціональні зв’язки у різних сферах 

діяльності вимагають різнобічних підходів до вивчення та 

наукового обґрунтування.  Тим більше, що  своєрідність пейзажного 

жанру у творчості живописців Криму ХХ ст., культурно – історичні та 

мистецькі чинники, що вплинули на формування його специфічних 

особливостей  ще не здобули належного висвітлення у сучасному 

українському мистецтвознавстві. Дисертанткою було проведено велику 

роботу по вивченню пейзажного малярства Криму, що стало основою для 

здійснення комплексного дослідження,  систематизації та теоретичного 

осмислення значного за обсягом фактологічного матеріалу, що до цього часу 

залишався поза увагою дослідників.  

       Н.Бондарчук розглядає пейзажний  живопис художників 

Криму як важливу складову вітчизняного малярства зі своїм 

оригінальним яскраво індивідуальним обличчям .  Позитивним 
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фактором роботи є також і те, що дисертантка  не обмежує 

значення їх творчості межами регіону: вона  представляє їхню 

творчість як важливу складову тих процесів, що відбувалися в 

культурному житті Європи та України протягом усього 

досліджуваного в дисертації часу.  Дисертантка розглядає процеси, 

якими позначені історичні етапи розвитку  пейзажного живопису 

Криму в контексті духовних пошуків, світоглядних засад та суто 

мистецької проблематики. Тобто, в дисертації досліджується цілий 

комплекс проблем – історичних, культурологічних,  

мистецтвознавчих .  

         Дисертаційна робота Н.Боднарчук має продуману, чітко 

організовану структуру, всі складові якої за своїм змістом 

пов’язані між собою логікою думки. Структура дисертації 

відповідає специфіці самого предмету дослідження і розкриває 

його наукову проблематику.  

        Дисертація складається з чотирьох розділів, вступу, 

висновків, списку літератури, що охоплює 395 позицій 

українських та зарубіжних авторів,  додатків, де, окрім ілюстрацій  

(305 позицій), як візуальної презентації творів кримської 

пейзажної школи, подається анотований список майстрів 

кримського пейзажу ХХ ст.   

        У Вступі автор переконливо окреслює основні теоретичні 

положення роботи, формулює  її наукове і практичне значення та 

особистий внесок,  а також підкреслює, що усі результати 

дослідження отримані нею особисто. Поставивши за мету   

висвітлення еволюції процесів, що відбувались у пейзажному 

малярстві Криму, роль і місце традицій та виявлення новаційних 

рис на кожному з етапів його розвитку, авторка для  здійснення 

мети обрала достатньо широко програму. Н.Бондарчук відзначає 

необхідність проведення аналізу пейзажного жанру окремих 
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місцевих шкіл  Криму, в їх числі і творчості кримськотатарських 

митців та виявлення їхньої ролі у розвитку художньої культури 

краю. Так , вперше в українському мистецтвознавстві творчість  

кримськотатарських живописців в роботі Н.Бондарчук отримала 

мистецтвознавче висвітлення,  що підтверджує наукову новизну  

представленої до захисту дисертації  та її актуальність . 

       Перший розділ, традиційно присвячений історіографії 

питання, творить міцний теоретичний фундамент дисертації, а 

також ознайомлює з джерельною базою та методикою 

дослідження.   

         В основу методики дисертації покладено комплексний 

принцип, оскільки лише за умови саме такого підходу можливо 

здійснити повноцінне дослідження предмету та об’єкту 

представленої до захисту дисертації, вирішити коло завдань, що 

відображають її головні напрямки та аспекти .  

 Дослідниця залучила до опрацювання значний корпус 

мистецтвознавчих джерел, як загальнотеоретичних, так і 

присвячених безпосередньо кримській школі живопису . Автор 

відзначає внесок у дослідження пейзажу , як жанру європейської 

малярської традиції , польських та  російських дослідників, 

підкреслює зростаюче зацікавлення українських науковців до 

національної школи пейзажу, серед  її сучасних дослідників 

Н.Боднарчук називає прізвища львівських вчених Ю.Ямаша  

(«Пейзажні цикли  у творчості І.Труша»), Б.Мисюги  і («Пейзажний 

живопис Галичини пер. третини ХХ ст.»), ужгородського 

мистецтвознавця  І.Луценка ( «Живопис Закарпаття пер. третини 

ХХ ст.»), та інших вітчизняних вчених, які зробили свій внесок у 

вивчення українського пейзажного малярства , зокрема  А.Носенко 

(«Пленер в живопису Одеси другої половини  ХХ – поч. ХХІ ст.»), 

праці Л.Савицької , Н.Асєєвої  та ін.   
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Дисертантка ретельно проаналізувала дослідження, присвячені 

безпосередньо кримській школі живопису. Вона висловлює критичні 

зауваження в адресу дисертації Н.Золотухіної «Культурно-стильова 

своєрідність образу кримської природи (на прикладі образотворчого 

мистецтва сер. ХІХ – ХХ ст.)», яка залишила поза увагою  важливі для 

мистецтвознавства проблеми образно-стилістичних особливостей пейзажного 

малярства окремих місцевих шкіл Криму, обійшла увагою  творчість класиків 

кримської акварелі та кримських татар. Також, виявляє недоліки дисертації 

О. Чурсіна, присвяченої сучасному пленерному рухові в малярстві України та 

низки інших дослідників.  Н.Бондарчук аналізує праці російських 

мистецтвознавців, які широко висвітлювали творчість живописців, 

які працювали в Криму у ХІХ – ХХ ст., в першу чергу 

І.Айвазовського, К.Богаєвського, М.Волошина, М.Самокиша та ін. 

Дослідниця акцентує на недостатній увазі російських авторів до 

живопису кримських татар, творчість яких свідомо замовчувалась, а 

мистецька спадщина знищувалась. Проведений аналіз стану 

наукової розробки досліджуваної в дисертації теми свідчить, що 

пейзажний жанр в малярстві Криму не отримав глибокого, 

всебічного  і систематизованого дослідження як цілісного явища в 

мистецтві України, що підкреслює актуальність проведеного 

Н.Бондарчук ґрунтовного дослідження. Автор аналізує праці 

М.Барсамова, який вивчав творчість К.Айвазовського та його учнів,  

М.Волошина, який досліджував творчість К. Богаєвського та ввів у 

науковий обіг поняття «киммерійский пейзаж». 

У формуванні фактологічної бази дослідження  були використані 

фондові матеріали кримських художніх музеїв, бібліотек, зокрема 

Республіканської кримськотатарської бібліотеки ім. Ісмаїла Гаспринського, 
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Республіканського кримськотатарського музею, були залучені твори з 

колекцій музеїв Києва, Москви, С.-Петербурга, з приватних збірок, в їх числі 

з приватної збірки автора дисертації та її родини, які до цього часу були 

майже не опрацьовані, а також  численні архівні документи, та низка інших 

матеріалів. Ретельно опрацьована джерельна база створила міцний 

фундамент для комплексного дослідження дисертаційної  теми в широкому 

полі мистецтвознавчих проблем. Робота написана з застосуванням різних 

методів аналізу, як загально наукових, так і мистецтвознавчих, що дозволило 

дослідниці провести всебічний  аналіз творів пейзажистів Криму з усім 

комплексом притаманних їм проблем. 

 У другому розділі «Витоки та особливості розвитку пейзажного жанру у 

творчості кримських художників (кін. ХІХ – пер. третини ХХ ст.)» автор 

розглядає традиції мариністів ХІХ ст. та новітні прояви у творчому мисленні 

живописців  регіону кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.      

          Автор на основі ретельно опрацьованого матеріалу  приходить до 

висновку, що у пейзажному жанрі Криму провідна роль на зламі ХІХ – ХХ 

ст. належить марині, започаткованій І.Айвазовським та живописцями його 

школи. Її художня своєрідність, була обумовлена багатьма 

факторами, які дисертантка аналізує у цьому розділі. Автор 

проводить паралелі з творчістю живописців  європейський шкіл,  і  

що важливо аналізує творчий метод І.Айвазовського, Л.Лагоріо, 

А.Фесслера, та багатьох інших мариністів межі ХІХ – ХХ ст., 

розкриваючи особливості видової специфіки марини, що так 

яскраво проявилось у творах кримських майстрів. Дуже цікавим, на 

нашу думку, є відзначене автором захоплення кримських 

живописців музикою та літературою, що свідчить про ерудованість 

дисертантки, її прагнення розширити дослідницьке поле своєї 

роботи і  всебічно  розкрити особливості мистецького процесу, 
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виявити його провідні тенденції.   

     Розглядаючи процеси, які відбувалися у кримському пейзажі в 

останній  третині ХІХ ст., Н.Бондарчук наводить думку дослідника 

М.Барсамова, який проводить паралель між творчістю 

І.Айвазовського і А.Фесслера  та українським і російським 

живописом 70-х рр. ХІХ ст. «Відтоді їх мистецтво, як і Л.Лагоріо, 

- відзначає М.Барсамов, - розвивалось в контексті прогресивного 

руху передвижників…». Хотілось би, щоб автор  глибше розвинула 

думку про паралелі з українським мистецтвом і навела  відповідні 

приклади.        

     На початку ХХ ст. провідні кримські митці навчались і 

працювали закордоном. Це наближало кримських живописців до 

мистецького досвіду Заходу, сприяло формотворчим процесам 

у кримському живописі досліджуваного  періоду.  

Автор відзначає європейський вектор творчості М.Хімона, 

М.Латрі, М.Волошина та ін., їхнє захоплення стилістикою модерну 

та імпресіонізму.  

Розглядаючи творчість кримських пейзажистів цього періоду, 

автор послідовно, аналітично розкриває складність, 

суперечливість мистецьких процесів, в яких  брали участь кримські 

живописці, відзначає активізацію формально -естетичних пошуків, 

інтенсивність інтеграційних процесів. Вона переконливо 

аргументує місце і роль кримських пейзажистів у цих процесах, як 

активних їх  учасників. Автор конкретизує характер  мистецьких 

пошуків  А.Куїнджі, М.Волошина, К. Богаєвського та ін. митців,   

висвітлює особливості відбору мотивів пейзажу, неповторність 

художньої мови. Автор переконливо розкриває особливості 

образно-стилістичної структури їхніх творів, аналізує динаміку 



7 

 

формально-мистецьких прийомів, підкреслюючи їх новаторський, 

часто експериментальний, характер.  

  Наступний розділ дисертації присвячено аналізу пейзажного  

жанру першої половини ХХ ст.  Автор перший підрозділ   присвячує    

акварельному живопису вказаного часу, але по суті мова йде про 

першу третину століття з відсиланнями до матеріалу другого 

розділу. В розділі, застосовуючи системний підхід на основі 

вивчення джерел і власних спостережень, Н.Бондарчук вперше 

комплексно проаналізувала кримський період творчості 

М.Самокиша та розглянула стильові особливості у пейзажному 

живописі татарських художників.  

 М.Самокиш, відомий як неперевершений автор динамічних 

баталій часів громадянської війни, у своїх кримських пейзажах 

виступає проникливим ліриком, змальовуючи камерні мотиви 

старого Крима з його  двориками, з їхнім патріархальним настроєм. 

В розділі, застосовуючи методи мистецтвознавчого аналізу, 

Н.Бондарчук виявляє напрямки образно-змістових пошуків митця, 

вивчає цілий комплекс художньо-естетичних проблем його 

творчості кримського періоду . Позитивним є й те, що автор 

проводить паралелі  його творчості  з традиціями видатних 

українських митців, наголошує, що співпраця з С.Васильківським, 

дружба з О.Мурашком, М.Пимоненком, К.Костанді, П.Левченком , 

М.Ткаченком  та іншими,  робота у Харківському художньому 

інституті укріпляла внутрішній духовний  діалог М.Самокиша з 

національною художньою культурою, з її визначними майстрами.  

Здобутком дисертації Н.Бондарчук є вперше проведений на 

науковому рівні вдумливий і ретельний аналіз пейзажного 

малярства татарських живописців-пейзажистів. Вона досліджує 

джерела образотворчої практики татарських живописців початку 

ХХ ст.., періоду, який отримав назву так зв. «кримськотатарського 
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ренесансу». Цілком слушно дослідниця відзначає роль мистецької 

освіти  у формуванні творчості цілої плеяди татарських митців, яку 

вони отримали у Парижі, Константинополі, Дрездені, Римі,  Москві 

У творчості  Усеїна Боданівського,  Абдурефи Абієва, Абдули 

Лятіф-заде та інших  живописців пейзаж посів  провідне місце. 

Вивчивши джерела, дослідниця виділила «дві плеяди» татарських 

живописців довоєнного періоду: це ті, хто працював до 1930 -х рр. 

і  «друга плеяда», чия творчість припала на 1930 – 1940-й рр. 

Більшість митців було у 1937 – 38 рр. репресовано і розстріляно , а 

твори знищено. Отже матеріали, опубліковані в дисертації 

Н.Бондарчук мають важливе значення – як для мистецтвознавства, 

і як цінний історичний документ.  

Останній, четвертий. розділ роботи – це свого роду підсумок і 

узагальнення історії розвитку пейзажного жанру у творчості 

кримських митців протягом минулого століття.  Розглядаючи 

мистецьке середовище Криму, автор дає відчути складність і 

багатозначність тих процесів, які розвивались на півострові.    

Проведене в розділі дослідження дозволяє глибше глянути на 

комплекс творчих проблем  живописної практика художників  

Криму  на прикладі аналізу творів, в яких найповніше розкрились 

особливості кримського пейзажу  у рішенні образно-пластичних 

концепцій  жанру досліджуваного в розділі періоду. Цілком слушно 

автор відзначає, що вже з 50 -х років на півострові починає 

формуватися нова генерація живописців, випускників художніх 

вишів Києва, Харкова, Ленінграда, Москви. У своїй творчості вони 

розвивають пленерний живопис, традиції акварелі,  а після 

повернення на батьківщину активізують діяльність 

кримськотатарські живописці.  Автор змальовує широку панораму 

пошуків кримськими пейзажистами  прийомів образотворення.  В 
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цьому відношенні цікаві зауваження автора про низку місцевих 

шкіл зі своїми особливостями, що збагачує палітру кримського 

пейзажного малярства другої половими ХХ ст. , виявляє фактори 

стилеутворення, роль лінії, контурі, кольорових рішень.  Автор 

відзначає творчість живописців півдня, серед них  Ф.Захарова, 

який тяжіє до пленеру, малює мариністичні пейзажі з мотивами 

портів і скелястих берегів.  Живописці східного Криму зберігають 

вірність традиціям  «кіммерійського пейзажу», започаткованого 

ще І.Айвазовським, М.Волошиним, К.Богаєвським.  Художники 

Севастополя, відповідно до ідеологічних постулатів соцреалізму 

приділяють увагу героїко-патріотичній темі. Розвивається у цей 

період і міський пейзаж. Цікаве спостереження автора відносно 

творчості М.Неклюєнка, та І.Грищенка, які , як вона відзначає,  

привнесли до кримського живопису західноукраїнські традиції. 

Автор, на жаль, не розшифровує, які саме традиції і у чому вони 

проявились.     

З часу повернення на батьківщину кримських татар у 1988 -89 

рр. кримський живопис набуває нових нюансів . Пейзаж лишається, 

як і у довоєнний період, провідним жанром живопису.  Як слушно 

зауважує дослідниця,  татарські живописці належать до різних 

поколінь, отримали освіту  в різних мистецьких вишах, але їх 

об’єднує прагнення творити національне мистецтво на 

національному ґрунті. В дисертації відзначено, що в своїй 

творчості кримські  татари застосовують різні засоби образно-

стилістичної  виразності:  традиції реалістичного живопису,  

малюють пейзажі з лірико-романтичним забарвленням. Мамут 

Чурлу близький до напрямку  сучасного авангарду. Твори 

кримськотатарських художників відомі в світі. Картини М.Чурлу і 

С.Османова закуповує паризька Асоціація «Перебудова – Арт – 

продакшн». Отже, автор дає зрозуміти, що кримськотатарські 
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живописці відкрили для себе широкий простір для пошуків 

художньої виразності і формування новаторських рішень на ґрунті 

традицій, а також  для діалогу зі світовою художньою культурою.  

     У Висновках підведені аргументовані підсумки проведеного 

дослідження. Викладені автором положення  переконують у 

ґрунтовності її  дослідницької роботи.  

Застосовуючи системний підхід на основі вивчення джерел і 

власних напрацювань, автор розкрила особливості кримського 

пейзажного живопису в контексті концептуальних мистецьких 

проблем досліджуваного  у дисертації часу . Дисертантка ввела у 

науковий обіг досі невідомі і маловідомі твори, спираючись на 

архівні матеріали. Вперше дослідниця провела глибокий 

мистецтвознавчий аналіз творчості кримськотатарських 

художників, виявила національну специфіку їхнього живопису, 

розкрила творчу індивідуальність цих митців, визначила, що з 

1980—х рр.  в їхній творчості домінує картина-пейзаж, сповнена 

філософських роздумів над долею свого народу.  

     Основні положення дослідження  апробовані на наукових 

конференціях та викладені у спеціальних наукових виданнях у 

Львові, Харкові, Одесі, Рівному, Будапешті. Автореферат 

дисертації у повній мірі відображає зміст роботи.  

На завершення – декілька зауважень крім тих, які вже 

прозвучали у відгуку. Автор вказала, що  марина, лишаючись 

провідним жанром  пейзажу протягом другої половини ХІХ ст., на 

початку ХХ ст. згасає – слід було конкретизувати цю думку і 

пояснити причини цього явища. Розглядаючи формування у 

повоєнний період плеяди кримських пейзажистів другої половини 

ХХ ст.,які навчались у вишах України і Росії, слід було назвати 

прізвища їхніх педагогів. Також , треба було уважніше поставитися 
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до перекладу з російської мови окремих  висловів. Втім,  ці 

зауваження не применшують наукової вагомості дисертації, її 

актуальності та результатів. Авторська модель заявленої у титулі 

проблеми відкриває шлях до подальшого  дослідження різних 

аспектів мистецьких процесів, що відбувались  в Криму і в Україні 

в цілому. Робота виконана на належному науковому рівні,  має 

теоретичне й практичне значення та відповідає вимогам ДАКу до 

кандидатських дисертацій.  

 Вважаємо, що Наталя Бондарчук заслуговує на присудження 

їй наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі 

спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво, а дисертація – 

публікації у повному обсязі.  

 

5 жовтня 2017.          С.Лупій  


