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Ставлення до природи як до живого організму та втілення її краси в 

мистецтві особливо актуальні в час экологічної кризи. Орфей Криму 

Максиміліан Кириєнко-Волошин створив метафору, що дає ключ до  

сприйняття місії художника-пейзажиста: «Ми – очі таємничої землі…» («У 

майстерні», із циклу «Amori amara sacrum»); «Пейзаж – це образ рідної землі, 

обличчя матері» («Відчуття батьківщини»). Поет-художник-філософ точно 

визначив мету творчості: «Пройти по всей земле горящими ступнями, / Всё 

воспринять – и снова воплотить». Ідеальний для художників ландшафт Криму 

надихає багатьох живописців, кожний з яких по-своєму одухотворює давню 

землю. Коктебель, «Дача Коровіна» в Гурзуфі були енергетичними базами 

творчості багатьох художників 1960-х – 1990-х років. Там очищувалася палітра, 

створювалися речі, вільні від соціальної ангажованості. 

Важливо, що Н.О. Бондарчук досліджувала рідне для неї мистецтво Криму. 

Дисертантка взяла на себе труд максимально повного збору матеріалу про 

кримський пейзаж ХХ ст. та його мистецтвознавчого осмислення. Укладено 

докладний анотований список майстрів із зазначенням бібліографії. 305 

ретельно відібраних ілюстрацій представляють найкращі твори художників та 

створюють цілісне уявлення про богатство пейзажного жанру Криму. 

Розглянуті роботи свідчать про розвинутий смак дослідниці. Художньо-

стилістичний аналіз творів показує глибоке розуміння живописної мови 

художницею-мистецтвознавцем, її здатність не лише показати стилістичні 

особливості індивідуальних творчих манер і методів окремих майстрів, але і 

виявити головні напрямки пейзажного жанру Криму. Цінно, що Н.О. Бондарчук 

показала витоки кримського пейзажу ХХ ст., що дозволило дослідити історію 
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кримської пейзажної школи, виявити її своєрідність і показати місце в 

мистецтві ХХ ст. 

Пейзаж Криму представлений богатовекторно на тлі пленерного живопису 

й імпресіонізму європейського мистецтва XIX – XX ст. Грунтуючись на аналізі 

обширного матеріалу, дослідниця виявила своєрідність окремих місцевих шкіл, 

зокрема, кримськотатарських художників; переконливо показала зв'язок 

традицій і новаторства. Такий широкий науковий підхід зроблено вперше. До 

представленої до захисту дисертації пейзаж у живописі кримських художників 

ХХ ст. не мав цілісного наукового дослідження. Виклад матеріалу свідчить про 

високий рівень теоретичної підготовки Н.О. Бондарчук у галузі 

мистецтвознавства. 

Структура дисертації добре продумана, що допомагає вирішити 

поставлені завдання і досягти мети наукового дослідження.  

У першому розділі з достатньою повнотою представлено стан наукової 

розробки теми. Були вивчені дисертаційні дослідження на споріднену 

проблематику. Бажано було б познайомиться не тільки з авторефератом, але й 

із дисертацією учня Д.В. Сарабьянова – В.В. Єгоричева, що присвячена 

творчості К.Ф. Богаєвського (МДУ, 1981). Відповідно до вимог текст містить 

посилання на наведені у списку праці (367 найменувань) та мультимедійні 

видання. Н.О. Бондарчук глибоко дослідила джерельну базу, вивчивши твори 

численних музеїв. Велика частина архівних матеріалів публікується вперше (є 

посилання на 24 архіви). Важливим є документальний матеріал, отриманий під 

час інтерв’ю з митцями та їхніми родичами. В історію вітчизняного мистецтва 

введені нові гідні імена. Творчості сучасних художників приділено настільки 

цінну увагу й підтримку. 

Належну увагу приділено понятійно-термінологічному апарату. Досить 

продуманою є методика дослідження, Наталія Олександрівна показала добре 

знання різних методів і вміння ними користуватися. Переконливо викладено 

суть методів, за допомогою яких розкриваються різні аспекти теми дисертації. 

Умотивовано застосування історико-культурного методу в синхронно-
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діахронному вимірі. 

Другий і третій розділи хронологічно точно показують історичну 

динаміку пейзажу Криму. Вільне володіння мистецтвознавчим художньо-

стилістичним методом, глибоке знання техніко-технологічних ознак живопису 

допомагають Н.О. Бондарчук простежити зміни, що відбувалися в пейзажі. 

Порівняльний аналіз дозволив відстежити зв’язки кримського пейзажу зі 

світовим мистецтвом. У другому розділі Н.О. Бондарчук переконливо 

розкриває «Витоки та особливості розвитку пейзажного жанру у творчості 

кримських художників (кін. ХІХ – перша третина ХХ ст.)». Знаменно, що 

захист дисертації проходить у рік 200-річчя від дня народження 

І.К. Айвазовського – засновника кримського морського пейзажу й 175-річчя 

А.І. Куїнджі, який майже 20 років оспівував землю Криму. Н.О. Бондарчук по-

новому розглядає творчість великих митців та їхніх учнів у широкому контексті 

мистецтва Криму. Хороший композиційний аналіз, розвинена наукова 

підготовка дозволяє дисертантці переконливо представити стильові 

спрямування в пейзажному жанрі мистецтва Криму першої половини ХХ ст. у 

третьому розділі й виявити основні тенденції у творчій практиці кримських 

пейзажистів другої половини ХХ ст. в четвертому розділі. 

Дисертація Бондарчук Наталії Олександрівни – це змістовне наукове 

дослідження, в якому проведений усебічний і глибокий аналіз традицій і 

новацій, тенденцій розвитку пейзажу в живописі кримських художників ХХ ст. 

Уперше глибоко розкриті особливості кримського пейзажу в історичному 

розвитку. Тема викладена логічно і чітко. Теоретичне осмислення і глибокий 

мистецтвознавчий аналіз художніх творів дозволили дисертантці зробити 

переконливі висновки, що відповідають сформульованій меті й завданням. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.  

Позитивно оцінюючи роботу, підкреслюючи її творчо-пошуковий 

характер, доцільно висловити свої міркування і побажання автору: 

– на с. 20 написано: «лірико-поетичне осягнення дійсності … ствердилося 

тільки в другій половині сторіччя». А Волошин?; 
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– «еволюція» – термін біологічний. Його не варто застосовувати, вивчаючи 

мистецькі процеси, на що вказував, зокрема, М.Є. Станкевич; 

– не можу погодитися із твердженням, що «справжня широта у відображенні 

різнопланової краси краю з урахуванням кращих світових досягнень 

з'явилась лише у ХХ ст.» (с. 189);  

– вважаю, що, аналізуючи пейзаж, у третьому розділі було б доцільно 

звернути більше уваги на своєрідність мови акварелі відносно живопису 

олією; 

– надалі рекомендується зосередити увагу на зв'язку пейзажу Криму з 

поезією, музикою, умовною мовою кіно; виявити їх вплив на зміст, 

просторово-часові вирішення композицій живопису; 

– у подальшій роботі над друкованим виданням дисертації рекомендую 

підтримати зв'язок пейзажу Криму з європейським мистецтвом 

типологічними рядами ілюстрацій;  

– цінний документальний матеріал у вигляді інтерв’ю з митцями та їхніми 

родичами (що не увійшов у дисертацію) пропаную зробити додатком до 

книги. 

Висловлені побажання жодним чином не впливають на загальну високу 

оцінку роботи. Рекомендую дисертацію до видання. 

Наукові положення і результати дисертації опубліковані Н.О. Бондарчук у 

9 спеціалізованих наукових виданнях України и 1 іноземному виданні. 

Сформульовані в дисертації результати, як проміжні, так і основні, були 

представлені у 16 виступах і надруковані в матеріалах 11 конференцій. 

Опубліковані за темою дисертації статті і доповіді на конференціях 

відповідають встановленим вимогам п. 2.2 Наказу МОН України № 1112 від 

17.10.12 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук» і демонструють дослідницький шлях 

дисертанта. Опубліковані у статтях матеріали досить повно відображають зміст 

дисертації. 
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