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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
щодо дисертації Марти Зіновіївни Осадца 

«Міський пейзаж у творчості українських художників 
Івано-Франківщини ХХ — початку ХХ століття», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 
за спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво 

 

Найліпші сторінки дисертації Марти Зіновіївни це два додатки А.1 і А.2, що мають 

назви: «Типологія міського пейзажу за сюжетно-тематичними ознаками у творчості худо-

жників Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ століття» та «Типологія міського пейзажу 

за ідейно-образним трактуванням у творчості художників Івано-Франківщини ХХ — по-

чатку ХХІ століття» (с. 313–316). Шкода, що цих таблиць немає в авторефераті. 

Аби скласти ці чотири сторінки додатків, слід було проаналізувати ті сотні робіт, 

на дослідженні яких базується дисертація пані Осадца, і написати ті сотні сторінок, що 

передують цим невеличким за обсягом, але дуже міцним, корисним за змістом таблицям. 

Глибоке опрацювання й роздумування над наявним матеріалом дозволило авторці побу-

дувати типологію міського пейзажу за такими сюжетно-тематичними ознаками: зобра-

ження міських ансамблів, панорама міста, архітектурні пам’ятки як змістові 

і композиційні домінанти твору, руїни як наслідок воєнних ушкоджень, оборонна архітек-

тура як компонент історичного середовища, мотиви міських садиб, віддзеркалення архіте-

ктурних об’єктів у воді, перспективи вулиць, провулки / подвір’я / околиці, вид на місто 

згори з акцентами дахів / коминів / верхівок дерев, вид на місто з вікна, індустріальні мо-

тиви / елементи технізації (фабрично-заводські споруди, електроопори), новобудови і, на-

решті, фрагментарні компоненти міської архітектури (декор, двері, балкони, мансарди). 

За ідейно-образним трактуванням запропоновано таку типологію: документально-

достовірні зображення міста, ретроспективний образ міста як художній вимисел / імітація 

стародавніх фотографій і листівок / стилізація зображень у дусі старовинних гравюр, міс-

то як історична фантазія / візія / як ілюзорна реальність, метафоризація образу міста як 

усвідомлення цінності його історико-культурного минулого, пейзаж-спогад тощо. До ко-

жної позиції наведено імена художників (друга колонка), в третій колонці наведено іконку 

одного з найхарактерніших творів. 

Я виголошую тут цей перелік, аби показати, що жодна інтонація в зображенні місь-

кого простору не випущена Мартою Зіновіївною з уваги, і до кожної позиції цих двох ти-

пологій, що доповнюють одна одну до цілісної картини, авторку веде довгий пошуковий 

шлях у форматі чотирьох розділів її дисертації. Перший розділ — канонічно-традиційний: 

історіографія, методи та джерельна база дисертації; другий присвячено передумовам ста-

новлення міського пейзажу в мистецтві Прикарпаття як такому; третій — це конкретні ху-

дожники і їхні твори, розглянуті спочатку під впливом європейських шкіл, затим за двома 

корпусами: у 1940–1980-х і нарешті — власне з теми дисертації: на зламі ХХ–ХХІ століть. 

Четвертий розділ — синтетичний: авторка вдається до формування типології, стилістики 
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та художньо-композиційних особливостей міського пейзажу художників Прикарпаття, 

і це формування завершується складенням тих двох таблиць, з акценту на яких я почав 

цей відзив. Ошатна, прозора композиція, побудова якої свідчить про повне розуміння ди-

сертанткою послідовності, в якій лише і можна за паспортом спеціальності «образотворче 

мистецтво» будувати сьогодні наукову працю, що претендує на вичерпність охоплення 

обраного наукового сюжету. 

Марта Зіновіївна рухається, даруйте за фольклорну алюзію, наче у казці про Кощі-

йову смерть: як відомо, його смерть — на кінці голки, та голка в яйці, яйце в качці, качка 

в зайці, заєць в скрині, а скриня стоїть на високому дубі, «і те дерево Кощій береже наче 

власне око». Отже, якщо голка — це дві таблиці додатків, то яйцем є найцікавіший 

у останньому розділі підрозділ 4.2, оскільки саме в ньому найнаочніше проявлено авто-

рський підхід до аналізу прикарпатського міського пейзажу за образним характером. «Ви-

соким дубом» у цьому казковому ланцюжку опиняється пошукуваний науковий ступінь, 

і шлях до нього вимощений дисертанткою за усіма правилами усталеного мистецтвознав-

чого руху. 

Як зізнається Марта Зіновіївна (с. 47), її емпіричною базою є «цінний фактологіч-

ний матеріал експозицій виставок окремих художників», зібраний під час безпосереднього 

спілкування з прикарпатськими митцями упродовж 2013–2018 років. Альбом ілюстрацій, 

що становить другий том, є справді цінним масивом впроваджених у науковий обіг заве-

ршених робіт разом зі скетчами із особистих архівів художників. 

У цілому, пані Осадца показує, що вона розглядає образ міського середовища як 

основу категорію усталеного — зокрема в архітектурознавстві — середовищного підходу 

до міста, і що за усього розмаїття міських сюжетів, обраних художниками для творчого 

переосмислення, цей підхід здатний створити стереоскопічний образ урбаністичного до-

вкілля, характерний для кожної конкретної стадії формування цього довкілля. У такому 

підході авторка почасти рухається слідом за санкт-петербурзьким професором Григорієм 

Кагановим, на праці якого посилається, але її власний рух відрізняється від підходу Гри-

горія Зосимовича, унаочненого в його головній студії «Санкт-Петербург: Образы про-

странства» (1995, 2-е видання — 2004) або в докторській дисертації «Образи міського се-

редовища у масовій свідомості й у мистецтві» (1999), яку згадує авторка. 

На відміну від позиції професора Каганова, що має не так мистецтвознавче, як 

культурознавче спрямування, пані Осадца концентрує увагу лише на фаховому форму-

ванні художнього образу міста. Хоча вона й пише, що міський пейзаж в образотворчому 

мистецтві Прикарпаття зумовлений «світоглядними пріоритетами й естетико-культур-

ними вподобаннями митців, інспірованих художньо-стилістичними тенденціями ХХ — 

початку ХХІ століття» (с. 23), — зосереджується не на виявленні цих пріоритетів, вподо-

бань і тенденцій, а на аналізі самих творів. 
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Так, на завершення другого розділу дисертантка зазначає, що «наявні численні зо-

браження міст спонукають до вивчення особливостей міської культури, історико-плану-

вальних змін міського середовища, типології і конструкції будівель. Їх пізнавальна вар-

тість зумовлена тим, що художники, змальовуючи як окремі споруди костелів, соборів, 

так й архітектурні ансамблі в контексті простору міста, фіксували їх архітектурний образ 

для нащадків» (с. 72). Може, надалі вони й насправді спонукатимуть когось або самого 

дисертанта на продовження роботи саме в цьому повчально-пізнавальному напрямі. 

Процитувавши, саме тут влучно перейти до виявлення особливостей і деяких кри-

тичних міркувань щодо праці Марти Зіновіївни. 

1) У предметі дослідження йдеться про художній образ міста в творах пейзажного 

жанру, тобто — про образно-змістові, художньо-стильові й типологічні особливості від-

дзеркалення художньої форми міста в художньому образі мистецького твору, що його ху-

дожник пропонує глядачеві. Вживати поняття «жанр міського пейзажу», окрім формулю-

вання предмету та першого речення актуальності теми, авторка у всій праці чомусь уни-

кає, але йдеться в дисертації саме про жанрову специфіку художніх образів міста, відтво-

рених у форматі 2D. Якби Марта Зіновіївна скористалася цим поняттям, у формулюванні 

її наукової новизни (с. 25) не було би такого термінологічного кентавра, як «каталогізація 

міських краєвидів», а була би, приміром, «жанрова типологія форм міського довкілля». 

Тобто акцент був би поставлений на об’єктивності художньої форми, а не на суб’єктив-

ності художнього образу, що у кожного не лише художника, а й містянина свій. У форму-

люванні теоретичного значення дослідження (що відсутнє в авторефераті, але наявне в ди-

сертації) подано дивовижне, дещо зухвале застереження, мовляв, дисертація «додасть но-

визни щодо вивчення регіональної специфіки міського пейзажу» (с. 26). Будь-що, що від-

бувається в світі, раз по разу додає новизни. 

2) На с. 29 авторка обіцяє подати визначення кількох термінів (архітектурний пей-

заж, міський пейзаж, тема міста), але, визнаючи це за необхідне, так цього і не робить, на-

томість звертається до поняття «образ міста», не даючи собі ради вдуматися в його пред-

метне наповнення стосовно жанрової специфіки розглядуваних нею художніх творів. 

З підрозділу 3.1, присвяченого образу міста в творчості прикарпатських митців зламу ХХ–

ХХІ століть, так, на жаль, і не дізнáємось, що таке «тема міста», хоча зрозуміло, що йдеть-

ся просто про жанр міського пейзажу. Заявлені на с. 44 іконографічний та іконологічний 

методи ніде в такій парі в дисертації не зустрічаються, а наявні лише іконографічні конс-

татації. Втім, і справді було би корисно, аби авторка застосувала саме іконологічний під-

хід, і тоді в неї було би не два шари інтерпретації творів прикарпатських пейзажистів (пе-

редіконографічний опис та іконографічний аналіз), а принаймні три, коли конкретна осо-

бистість і конкретний твір зв’язуються з більш широким колом значень, що мають стосу-

нок до нації, періоду, релігійних, філософських та інших уявлень доби. Принаймні у тре-

тьому розділі ми маємо не так іконологічну інтерпретацію, як іконографічний аналіз. 
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3) Через те, що Марта Зіновіївна хоча й обіцяла презентувати іконологічну інтер-

претацію, цього не зробила, її аналітичний текст зведений до оціночних фраз, як-от: «пей-

зажі художника лірично забарвлені, сповнені настроєвості, пов’язаної з тонкою продума-

ністю колориту» (с. 98), «вишукані нюанси напівтонів й інтенсивні спалахи барв» (с. 120), 

«трепетність і розкутість малярського вислову» (с. 123), «багатство кольору, трепетне ню-

ансування світлоповітряного середовища, естетика фарбового шару» (с. 125). Ці і багато 

інших подібних начебто «характеристик», що ними рясніє третій розділ, щонайбільшою 

мірою можуть бути приписані будь-якій з художніх манер, будь-якому митцеві. Замість 

таких квітчастих декларацій дисертантці слід було помістити одні твори в шерегу інших 

творів, що також мають «тонку продуманість колориту», і показати відмінності й особли-

вості, тобто: замінити белетризований переказ зображень компаративним синтезом про-

аналізованого. Може, було би корисним розробити щодо кожного художника світлопрос-

тірний еталон, і зробити порівняння цих еталонів і відхилень від них у межах обраного 

типологічного жанру? Цій вправі постала б у нагоді запропонована ще на початку 1970-х 

Іриною Євгенівною Даниловою мистецтвознавча модель розгляду міського пейзажу в ми-

стецтві італійського Ренесансу доби кватроченто. 

4) Останнє речення підрозділу 3.2 звучить так: «Не набула значного поширення 

в мистецтві Івано-Франківщини така складова міського життя, як дозвілля містян», а пе-

ред тим йдеться, що «образ міста взаємодоповнюється (?) міським антуражем, художники 

<…> відтворюють метушливість міського натовпу, автомобільні потоки, зупинки, рекла-

мні вивіски», тобто начебто авторка намагається показати жанровий набір вуличних сю-

жетів, що привертають увагу сучасного художника. Шкода, що ці важливі і цікаві спосте-

реження, що могли б поглибити спекулятивну думку дисертантки, не знайшли відбиток 

в тексті її студії. 

5) У дисертації зустрічаються дивні речення. Наприклад, стосовно ікони «Успіня 

Богородиці» Йова Кондзелевича: «Зображена вулиця зі щільним рядом будинків по обид-

ва боки, суворо підпорядкованих законам перспективи <…>, засвідчує достатньо високий 

рівень ерудиції Кондзелевича» (с. 57–58). До чого тут згадано рівень його ерудиції, зрозу-

міти складно. На тій же с. 57 зворотну перспективу взято в лапки і сказано, що вона так 
звана, хоча це усталений термін, який має давнє наукове поширення. Вживання слова «до-

слідник» перед прізвищем того чи того науковця виглядає достатньо дивно, особливо, ко-

ли це слово вживається не щоразу і не до всіх. Так, трапляється, що Борис Раушенбах 

це вчений, а Ервін Панофський з Михайлом Алпатовим це дослідники (с. 35). Цікаво дізна-

тися, за яким принципом авторка нагороджує достойних науковців такими недоречними 

визначеннями? 

6) Попри те, що, додатки А.1 і А.2, з панегірику яким я почав цей відзив, насправді 

є дуже корисним результатом наукового дослідження Марти Зіновіївни, згадка додатку 

А.1 на с. 155 чомусь не тягне за собою розлогого коментування цієї типології, яке б могло 
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додати тексту більшої компаративності, а звідти й іконологічності. Хоча спроба такого 

підходу — по-своєму вдала — наявна у підрозділі 4.1. 

Звісно, вказівка на ці особливості праці пані Осадца, хоча і дещо впливають на за-

гальне уявлення про дисертацію та авторську вправність у поданні матеріалу, але аж ніяк 

не руйнують загального позитивного враження від праці Марти Зіновіївни. 

Дисертанткою виконано значну пошукову й акумуляційну роботу, вибудувано до-

статньо струнку конструкцію становлення міського пейзажного жанру в творчості прика-

рпатських художників не лише зламу ХХ–ХХІ століть, а й показано візуальні джерела фо-

рмування жанру в історії європейського мистецтва більш раннього часу. Низка спостере-

жень варта цитування, як наприклад таке: «Пізнавальна вартість пейзажу дозволяє спо-

глядати загальний вигляд і організацію міського архітектурно-просторового середовища 

першої половини ХІХ ст. та простежити зміни у тогочасних забудовах, що не збереглися 

до наших днів» (с. 68). Наголос на пізнавальній, а не лише — як можна здогадатися — 

на катарсичній функції мистецького переживання міського пейзажу, свідчить про усвідо-

млення авторкою того, що твори і сучасних митців Івано-Франківщини у майбутньому 

стануть фактами важливих повідомлень про урбаністичну минувшину зазначеного регіо-

ну. 

Цьому не в останню чергу має дійово посприяти і цінний зібраний авторкою інфо-

рмаційний масив, що становить додаток Б «Анотований словник митців-пейзажистів» 

(с. 317–334), що є гарною підмогою теперішнім і прийдешнім укладачам енциклопедій 

і тематичних довідників. 

Дисертацію бездоганно відредаговано, автореферат досить вправно віддзеркалює 

основні її положення. 

Якщо правила нашої гри вимагають того, що дисертація «повинна містити висунуті 

здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові 

положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок 

здобувача в науку», то всім цим вимогам розглядувана праця безперечно відповідає. 

Отже, виходячи з викладеного, приємно констатувати, що студія «Міський пейзаж 

у творчості художників Івано-Франківщини ХХ — початку ХХІ століття» є завершеною 

науковою працею, а її авторка — Марта Зіновіївна Осадца — заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. 
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