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Актуальність обраної І. А. Павельчук теми зумовлюється багатьма 

факторами. По-перше, процес переосмислення вітчизняної історії і культури, 

і зокрема, явищ образотворчого мистецтва потребує перегляду і переоцінки 

не лише художніх процесів, що відбувалися всередині країни. Для 

адекватного сприйняття українських здобутків потрібно переглянути й наші 

уявлення про світовий контекст. Значною мірою запропонована праця долає 

усталені стереотипи, зокрема, про постімпресіонізм як явище французького 

мистецтва, що зайняло позицію між імпресіонізмом і фовізмом. Авторка 

пропонує принципово нове бачення постімпресіонізму, виявляє шляхи 

поширення та специфіку української версії цієї течії.     

Цілком у річищі європейських тенденцій слід розглядати й розділ, 

присвячений японізму. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття у світових 

мистецтвознавчих школах японізм розглядається як багатоаспектне явище, 

що мало численні прояви та національні інтерпретації. У більшості європей-

ських країн працюють наукові інституції, що гуртують фахівців навколо 

досліджень цього цікавого і, безперечно, доленосного явища. Тут можна 

згадати і лабораторію японізму знаного британського вченого Тошіо 

Ватанабе, і  Journal of Japonisme  на чолі з його головним редактором 

Габріелем Вайсбергом, і численні наукові студії, присвячені японізму в 

університетах Варшави, Кракова, Познані, тощо. На міжнародних 

конференціях про національні версії японізму доповідають вчені Франції, 

Великої Британії, Австрії, Угорщини, Чехії, Польщі, Сербії, Румунії, Росії, 

країн Балтії та Північної Європи. Лише України на тій мапі майже немає 
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через відсутність відповідного наукового дискурсу. Поодинокі публікації 

окремих науковців лише частково торкаються зазначеної проблеми і не 

становлять помітного наукового тренду. Виступ  І.А.Павельчук на науковій 

конференції у Кракові з доповіддю Reflections on Japonism in the Practice of 

Ukrainian Colourists of the Art Nouveau Period був, фактично, першою 

презентацією українського японізму на міжнародному рівні.  

Тож не буде перебільшенням твердження, що здійснена І.А. Павельчук 

наукова праця є такою, що відповідає завданням подальшої розбудови 

самостійної держави із власною, не нав’язаною колоніальним стереотипом 

історією і культурою та прагненням України до євроінтеграції.  

                        

Наукова новизна результатів дослідження характеризується: 

- на концептуальному рівні 

авторкою уперше розроблено та уведено до наукового обігу концепт 

«український постімпресіонізм», визначено його витоки, шляхи розвитку, 

майстрів та твори, що репрезентують зазначене явище. Дисертанткою 

запропоновано інтеграційну модель дослідження живопису ХХ – початку 

ХХІ століття, що об’єднує такі явища, як імпресіонізм, японізм, символізм,  

традиції народного мистецтва; 

- на аналітичному  рівні: 

виявлено елементи, співставлені з явищем європейського японізму 

імпліцитно, у композиційній та живописній структурі пам’ятників 

українського мистецтва; обгрунтовано причини поширення 

постімпресіоністичних течій у середовищі українських митців, на прикладі 

конкретних творів переконливо доведено зміни в «художній оптиці», 

неминучість переосмислення таких  засадничих понять, як форма, простір, 

колір тощо.  

- на фактографічному рівні:  

уведено до наукового обігу новітні твори; опрацьовано архівні 

матеріали, опубліковано уперше або уточнено фактографічні данні щодо 
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творчої діяльності українських митців – «піонерів» українського 

постімпресіонізму.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Оцінюючи ступінь обгрунтованості наукових положень, викладених 

дисертанткою, відзначимо наступні чинники, що забезпечують якість 

проведеного дослідження і достовірність отриманих результатів:  

 Потужна джерельна база, що складається з опрацьованих в архівах 

України та Республіки Польща документів, оригінальних творів українських 

та зарубіжних митців – представників постімпресіонізму та їхніх 

попередників, що зберігаються у колекціях провідних музеїв світу;  

 Інтегрованість дисертантки у сучасне наукове середовище, 

комунікація з фахівцями світового рівня, опанування класичної та сучасної 

мистецтвознавчої літератури, осмислення новітніх тенденцій і парадигм 

провідних мистецтвознавчих шкіл; 

 Відповідність використаних методів дослідження поставленим 

завданням та специфіці матеріалу; 

  Діяльність дисертантки як педагога і митця, що дозволяє використати 

власний практичний досвід і ретроспективно змоделювати творчі завдання, 

що ставив перед собою художник і засоби їх розв’язання. Розуміння логіки 

формотворення, принципів колористики з позиції митця дозволило 

побудувати аналітику, що враховує як історико-культурний контекст, так і 

морфологію живописного твору, його художні та техніко-технологічні 

аспекти.    

Оцінка змісту та завершеності дисертації 

 

У дисертаційній роботі відображено послідовність, стратегію та 

методику наукового пошуку. У Вступі подано обгрунтування вибору теми, 

сформульовані мета, завдання, предмет і об’єкт дослідження, визначено ті 
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аспекти роботи, що зумовлюють її наукову новизну, теоретичне й практичне 

значення, подано перелік апробацій та публікацій.  

У Першому розділі дисертації подається історіографія питання, 

висвітлюються провідні підходи до вивчення постімпресіонізму в 

європейських мистецтвознавчих школах (підрозділ 1.1). Авторка слушно 

зауважує, що попри тривале функціонування терміну в науковій літературі, 

його зміст й до сьогодні залишається невизначеним. У дисертації 

підкреслено, що й сам винахідник терміну – британський митець та 

мистецтвознавець Роджер Фрай – визнавав розпливчастість, приблизність 

винайденої дефініції, яка, попри усі критичні зауваження, дозволяла 

позначити розмаїття художніх підходів та творчих концепцій, що вийшли за 

межі суто імпресіоністичного підходу . Авторка зазначає, що й через століття 

окреслення художньої ситуації як «мистецтво ПІСЛЯ імпресіонізму» не  

здобуло інших пояснень. Втім, і сама дисертантка, демонструючи ретельне 

вивчення фундаментальних праць з означеної проблематики,  залишається на 

позиції невизначеності.   

У наступному підрозділі подається обгрунтування методів дослідження, 

характеризується джерельна база. Її складна структура, якість і наукова 

цінність підтверджується альбомом ілюстрацій, розміщеним у додатках.  

У Другому розділі дисертації запропоновано цілком логічну 

послідовність змін мистецьких та історико-культурних явищ, що призвели до 

появи постімпресіонізму. Авторка узагальнює наукову літературу щодо 

розвитку японізму в Європі після революції Мейджі в Японії, підкреслює 

роль художньо-промислових виставок і вплив японської гравюри на творчі 

пошуки європейських митців (підрозділ 2.1). Дисертантка слушно стверджує, 

що досвід майстрів японської графіки виявився джерелом натхнення в 

умовах усвідомлюваної кризи мистецтва; підкреслює інтегральний зв’язок 

між загальноєвропейською кризою позитивізму 1880 –1890-х рр. і наступною 

девальвацією гасел натуралізму, що спричинило появу ірраціональних ідей і 
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формування нових антиакадемічних тенденцій ар нуво: японізму, 

імпресіонізму, символізму, постімпресіонізму (підрозділ 2.2).  

Окрему увагу приділено особливостям постімпресіоністичного 

художнього бачення, яке характеризується екстраполяцією емпіричних 

вражень у вимір творчої уяви, що зумовило появу нових формальних засобів 

образотворення (підрозділ 2.3). Авторка розглядає постімпресіоністичні 

пошуки у контексті синтезу мистецтв, понт-авенського синтетизму, 

ваґнерівського Gesamtkunstwerk. Викладені положення щодо особливостей 

розвитку французького постімпресіонізму створюють теоретичне підґрунтя 

для аналізу художньої ситуації на теренах України (підрозділ 2.4).  

Дисертантка акцентує увагу на роз’єднаності українських земель та 

поширенні національного руху, просякнутості творчих середовищ інтересом 

до народної творчості, етнографії тощо. Справляє позитивне враження 

поданий у підрозділі нарис розвитку національно-орієнтованої проблематики 

в українському мистецтві, який  виходить за межі хронологічного викладення 

подій. На сторінках 99-115 утворено цікавий полілог творчих позицій митців 

та їх мистецтвознавчих інтерпретацій, відтворено тогочасну атмосферу 

дискусій, виставок, культурних ініціатив.         

Третій розділ дисертації  висвітлює творчість українських митців у 

контексті японізму. Цілком виправдана послідовність розгляду основних 

фігурантів розділу: від творчості О. Мурашка (підрозділ 3.1), який сприйняв 

новітні підходи, сформовані під впливом японського мистецтва підчас 

перебування у Мюнхені та Парижі – провідних художніх центрах, охоплених 

япономанією, до японізму другої хвилі, сприйнятому О. Новаківським, 

І. Сєвєріним, М. Бурачеком через творчість молодопольських митців 

(підрозділи 3.2-3.3). Завершує розділ аналіз творчості Ф. Кричевського через 

призму творчих експериментів Г.Клімта, його живописно-графічної 

інтерпретації візерунків японського кімоно (підрозділ 3.4). Дисертантка 

проводить слушні співставлення творів українського художника та художніх 

підходів Клімта і японських графічних джерел. Дійсно, площинність і 
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лаконізм зображальних засобів, крупнопланові композиції, виявляють 

двоїстість художньо-образного рішення, у якому прочитується відгомін 

японської гравюри і водночас розроблений художником образ сприймається 

як національно ідентифікований.  

Слід зауважити, що на думку опонента не всі твори, обрані для 

порівняльного аналізу як такі, що є прикладом «адаптації» певних японських 

жанрів, є переконливими. Однак у цілому запропонована модель аналізу, що 

поєднує пошуки національного стилю, опанування європейського 

мистецького досвіду, безпосередньо та опосередковано засвоєні прийоми 

японських майстрів графіки – є, одним із найбільш цікавих сюжетів 

дисертації і, без сумніву,  продуктивним напрямом наукового вивчення 

національної версії японізму.  

Четвертий розділ дисертації містить аналіз формування 

постімпресіонізму як послідовної низки художніх завдань, розв’язання яких є 

неможливим без зміни художньо-аналітичної складової, нового виходу за 

межі звичного. Серед репрезентантів оновленого мистецтва дисертантка 

виокремлює творчість  імпресіоністів О. Мурашка (підрозділ 4.1) А. 

Маневича (підрозділ 4.2), Ф. Кричевського (підрозділ 4.3),  О. Новаківського 

(підрозділ 4.4), І. Сєвєріна (підрозділ 4.5), М. Бурачека (підрозділ 4.6). 

Аналізуючи твори зазначених митців, І. А. Павельчук послідовно висвітлює 

процес формування нових версій зображальності. Вона підкреслює, що вже в 

межах імпресіоністичного підходу намітився шлях до нової інтерпретації 

форми та кольору, що зрештою і знайшло вираз у поєднанні живописних та 

графічних прийомів, синтезу імпресіоністичних підходів з орнаментальністю 

сецесії, що повністю змінило морфологію живопису.  

У П’ятому розділі дисертації на прикладі творів основних 

репрезентантів постімпресіоністичної парадигми висвітлюються пошуки 

митців у напряму розробки національного стилю. Авторка знов звертається 

до народної тематики у творчості згаданих художників (підрозділи 5.1-5.2), 

висвітлює вплив краківського мистецького середовища, ідей «Молодої 
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Польщі» на розвиток національної теми в колах українських митців 

(підрозділи 5.3-5.4). Експерименти майстрів, що знайшли вираз в новій 

трактовці форми, кольору, фактури подаються через ретельний аналіз 

репрезентативних творів та творчого надбання зарубіжних митців. У цілому 

слід підкреслити, що провідні фігури європейського модерну повсякчасно 

присутні у всіх розділах та підрозділах роботи, що дозволило авторці 

побудувати опуклу картину процесу змін у художньому мисленні.  

  Шостий розділ висвітлює індивідуальний досвід обраної авторкою 

групи митців, до складу якої додається постать А. Ерделі. І.А.Павельчук 

реконструює творчий шлях кожного з них, відзначаючи джерела їх 

інспірацій, обставини та особливості сприйняття постімпресіоністичної 

мистецької парадигми. Зокрема підкреслюється вплив творів французьких 

постімпресіоністів, зокрема В. Ван Гога, П. Гогена і, найбільшою мірою – 

П.Сезанна.   

Сьомий розділ дисертації присвячений традиціям постімпресіонізму, що 

парадоксальним чином зберігалися у 1950 - 1980 рр. – часи тотальної цензури 

та  фобії  до усього «західного» з боку органів радянської влади. Дисертантка 

слушно зауважує щодо панування соцреалізму, який охоче був перейнятий й 

іншими тоталітарними державами, зокрема КНР (с.341), де  (не погодимося з 

дисертанткою), теж чинилися утиски «відступників». Сучасний плюралізм у 

мистецькій сфері має чітку дату народження: 1985 рік, коли КНР переживав 

свою «перебудову».  

Зазначимо, що авторка виважено окреслює та оцінює цей період у 

художньому житті країни, зауважуючи, що не всі митці, котрі не належали до 

табору нон-конформістів, оспівували радянський режим. Окремим митцям 

вдавалося винаходити компроміс між державним художнім нормативом і 

власними формальними пошуками. Репрезентують цю нову сторінку історії 

українського постімпресіонізму такі художники, як Р. Сельський (підрозділ 

7.1), О. Шатківський (підрозділ 7.2), Е. Контратович (підрозділ 7.3), Г. Глюк 

(підрозділ 7.4), А. Коцка (підрозділ 7.5), Т. Яблонська (підрозділ 7.6). Не 
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можна не погодитися з думкою, що пропагандистський апарат намагався 

виховувати «совєтську людину» через монументальні форми живопису, що 

вже саме по собі потребувало зміни мислення, переходу від об’ємної, чуттєво 

сприйнятої форми до площинної, узагальненої, символічної.  

Восьмий розділ дисертації присвячено творчості сучасних майстрів, чиї 

здобутки визначають постімпресіоністичний дискурс кінця ХХ – початку 

ХХІ століття. Окреслюючи цей новий етап українського постімпресіонізму у 

якості фігур, що його уособлюють дисертантка обрала постаті таких 

майстрів, як В. Патик, А. Ерделі, О. Гарагонич, І. Мельничук. І. А. Павельчук 

переконливо доводить, що площинно-декоративні рішення у згаданих митців 

простежуються задовго до т.зв. Перебудови і набуття Україною статусу 

незалежної держави. Вони сприйняли традиції формального живопису від 

попередників, а новий статус країни і демократизація усіх галузей людського 

життя уможливили закордонні подорожі. Останнє суттєво розширило 

художньо-освітній та творчий досвід митців. 

Завершують роботу розгорнуті, стрункі та логічні висновки, що 

випливають з основних положень роботи. Зміст цієї підсумкової частини 

дисертації дозволяє стверджувати, що усі поставлені завдання виконані, 

проблемні питання розв’язані. Основними здобутками дисертантки вважаємо 

висновок про тринітарну сутність постімпресіонізму та положення щодо 

імплементації українськими митцями міжнародного досвіду, що згодом 

абсорбувався задля ствердження власної національної ідентичності (с. 455 ).   

 

Значення одержаних результатів для науки й практики  

та рекомендації щодо їх можливого використання 

 

На нашу думку головним досягненням дисертантки є принципова зміна 

висхідних дослідницьких позицій і відтак – новий ракурс осмислення історії 

українського живопису. Тому можливе використання отриманих у дисертації 

результатів бачимо, перш за все в оновленні концептуальної основи при 

розробці національних мистецтвознавчих наративів. Стануть у нагоді 
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дослідникам мистецтва ХХ століття й фактографічні данні, здобуті 

дисертанткою в архівах. 

Проведена дисертанткою робота має і практичний вимір: визначені 

етапи та механізми сприйняття предмету зображення, його художнього 

осмислення та інтерпретації стануть у нагоді викладачам творчих 

спеціальностей; власне концепт «український постімпресіонізм», наведені 

його репрезентативні взірці, без сумніву, вартують реалізації у виставковому 

середовищі.  

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях 

 

Результати роботи пройшли належну апробацію на різноманітних наукових 

форумах, що підтверджується програмами та опублікованими матеріалами з 

37 наукових заходів. Позитивним моментом є і широта географії виступів: 

розвідки й здобутки дисертантки обговорювалися в різних регіонах України 

(від Києва, Харкова і Полтави до Львова і Мукачева) і за кордоном у Кракові, 

Мінську, Санкт-Петербурзі. На кожному етапі дослідження дисертантка 

оприлюднювала його результати у збірках, затверджених МОН України (23), 

провідних наукових виданнях  Польщі та Білорусі (4). Крім того, основні ідеї, 

наукові положення та новітні матеріали відображені у двох одноосібних 

монографіях і підручнику, висвітлені в інших періодичних мистецтвознавчих 

виданнях (10). 

 

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 

 

Основні положення дисертації – ідеї, результати проведеного аналізу творів 

мистецтва, архівних джерел та фахової літератури, висновки – повністю 

відображені в тексті автореферату. 

 

 

Дискусійні положення та зауваження 
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1. Оскільки аналіз художніх творів, зокрема у розділах 3-8, 

здійснюється авторкою завдяки поетапній фіксації еволюційних фаз творчого 

досвіду, можливо було би доречним створити окремий розділ, в якому би 

обґрунтовувалася специфіка творчих трансформацій та практичні засоби 

візуалізації, якими починають користуватися художники при переході від 

фази емпіричного споглядання до стану сумарного синтетичного мислення, 

яким власне і користуються художники-постімпресіоністи. 

2.  Аналізуючи специфіку образотворення нових живописних тенденцій 

ар нуво у підрозділі 2.2 «Формування антиакадемічних тенденцій у 

європейських мистецьких середовищах у останній чверті XIX століття» (С. 

84-92),  на нашу думку варто було би виразніше сформулювати різницю між 

імпресіонізмом, неоімпресіонізмом та постімпресіонізмом, що дало би 

можливість відійти від хронологічного підходу у визначенні дефініції 

«постімпресіонізм» і сформулювати іманентні йому морфологічні 

характеристики.  

3. У роботі подекуди трапляються некоректні вирази: с. 157: «… 

абстрактний орнамент з геометричних фігур, уже не прив’язаний до 

японського етносу» (геометричний орнамент сам по собі не суперечить 

поняттю «японський одяг», де існують десятки видів геометричного 

орнаменту); с. 159, 258 : «жанрі окубі-е» (хоча жанрова структура 

японського мистецтва є найменш розробленою ділянкою мистецтвознавства, 

навряд чи можна віднести окубі-е до жанру, скоріше це тип композиції);  

с.162: «декоративно-етнографічний стиль японізму» (не все, що відноситься 

до японізму містить елементи декору чи етнографізму); с. 135: «унікальних 

взірців українського японізму в жанрі бідзин-ґа» (вочевидь, авторка мала на 

увазі паралелі з жанром бідзінга).  

Висловлені зауваження не впливають на загальну високу оцінку 

проведеного дослідження і жодним чином не спростовують його результатів. 

Представлена дисертація пропонує нову методологічну парадигму  
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Загальний висновок 

 

Отже, дисертація  «ПОСТІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ЖИВОПИСІ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ : ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, 

ДЖЕРЕЛА ІНСПІРАЦІЙ, СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ» є новітнім, 

завершеним, самостійним дослідженням, що подається до захисту вперше.  

За змістом, обґрунтованістю та достовірністю отриманих наукових 

результатів, робота відповідає паспорту спеціальності та профілю 

спеціалізованої вченої ради, чинним вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, а її авторка – Павельчук Іванна Андріївна – заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня доктора мистецтвознавства зі спеціальності 

17.00.05 – образотворче мистецтво. 

 

 

 

 

Офіційний опонент: 

 

доктор мистецтвознавства, професор,  

завідувач кафедри гуманітаристики  

та мистецтвознавства  

Харківської державної 

академії культури                                                                       С.Б. Рибалко                                                                                                    

 
 


