О П О Н Е Н Т С Ь К И И ВІДГУК
на дисертаційне дослідження Гончарука О лександра Віталійовича
на тему: «Львівський скульптурний портрет другої половини XX
століття: композиційні моделі та образно-пластична структура»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата м истецтвознавства
за спеціальністю 17.00.05 - образотворче мистецтво
Актуальність теми дисертаційної роботи
Д исертаційне дослідж ення О лександра В італійовича - це глибока і
о б ’ємна робота, яка охоплю є великий і різноманітний матеріал. Дисертант
сформулю вав і проф есійно дослідив певний момент в культурному бутті
Львова, - м ом ент доволі чітко окреслений і доступний для огляду, який,
можна вважати реперною точкою не лиш е для пострадянської культури, але
й усього сучасного суспільства України. Тому вваж аємо тему дисертаційної
роботи

О лександра

своєчасною.

Віталійовича

П редметом

Гончарука

дослідж ення

актуальною ,

обрано

цікавою

та

моделі

та

«композиційні

образно-пластичну структуру львівського портрета другої половини XX ст.»
(с.

9);

супутньо

висвітлю ється

коло

серйозних

проблем

соціально-

політичного та історико-культурного характеру, але не в екстенсивному
викладенні історії худож нього процесу Львова, а з врахуванням стилістичнотехнологічних підходів до низки проблем портретного жанру у скульптурі.
Відстежуючи стилістичні зміни, дослідник не обходить стороною ідеологічні
і політичні обставини, у яких опинялося мистецтво Львова.
Як науковий дослідник, викладач кафедри м онументальної скульптури
ЛНАїМ,

худож ник-скульптор

мав

мож ливість

спілкування

з

багатьма

митцями, про яких йде мова у дисертації, ознайом лення з їх творами, що
перебуваю ть у

приватних

майстернях, з архівам и

скульпторів. О цінка

мистецтвознавця і досвід скульптора поєдналися у цьому дослідженні.
Пластичний матеріал дисертант відчув, за висловом Андрія Платонова, «з
точністю власної плоті». Такий досвід неперервного мистецького діалогу,
уважне вивчення
дослідж ення.

творчих

здобутків

стало

міцним

грунтом

наукового

Н аукова новизна одержаних результатів
С труктура роботи науково обґрунтована, розкриває тему та предмет
дисертації. Її логічна побудова відповідає поставленій меті - проаналізувати
тенденції розвитку львівського скульптурного портрета другої половини XX
ст.,

виявити

його

найхарактерніш і

образно-пластичні

концепції,

композиційні виріш ення та художні особливості (с. 8). Д аній меті у загальних
рисах відповідаю ть і сформульовані у Вступі завдання, серед яких чи не

найваж ливіш им стає виявлення характеру суспільно-історичних і культурних
перемін, які відбувалися у львівському м истецькому середовищ і упродовж
другої половини XX століття та розкриття їх впливів на формування образноестетичних концепцій та композиційних м оделей у скульптурному портреті.
Виходячи із специфіки о б ’єкта та предмета дослідж ення, методологічну
основу становлять принципи історизму в синхронному та діахронному
вимірах, засоби мистецтвознавчого інструментарію допомагаю ть виріш ити
накреслені автором проблеми. З-поміж визначених вимогами обов’язкових
підрозділів у Вступі, варто відзначити новизну роботи. Вона полягає у
ф ормулю ванні

О. В. Гончарука

у

комплексному

дослідж енні

проблем

творення скульптурного портрета у львівськом у мистецькому середовищ і
другої половини XX ст., автор вперш е розглядає львівський скульптурний
портрет як окремий різновид станкової скульптури в контексті актуальних
історико-культурних і соціально-політичних процесів (с. 10). Важливо й те,
що дисертант увів до наукового обігу значну кількість творів, які до цього
часу залиш алися поза увагою дослідників. Вваж аємо, що елементи наукової
новизни за кількістю та кваліфікаційними ознаками цілком відповідаю ть
нормативним докум ентам . Висновки відображ аю ть мету та основні завдання
дослідж ення достовірність яких базується на використанні ш ирокого спектру
методів дослідж ення.
Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації
Д етальне ознайом лення з текстом дисертації О. Гончарука дає підстави
ствердж увати,

що

підхід

дисертанта

до

проблем

вивчення

розвитку

львівського скульптурного портрета другої половини XX ст. відзначається
фундаментальністю , ґрунтовністю дослідж ення. В арто відзначити добру
структурованість роботи, логічність викладу, якісне оформлення наукового
апарату роботи.
Н аукові

полож ення

дисертаційної

роботи,

і висновки

відповідаю ть змісту та структурі

сформульовані

логічно,

послідовно,

є

аргументованими та змістовними. Д остовірність їх базується на грамотному
використанні ш ирокого спектру методів дослідж ення.
Д ж ерельну

базу

дослідж ення,

окрім

бібліограф ічних

матеріалів,

складаю ть оригінальні твори львівських скульпторів з худож ніх майстерень,
постійних експозицій і фондових збірок львівських музеїв, фотоматеріали,
котрі, на думку

автора дисертації якнайкращ е

висвітлю ю ть еволю цію

львівської скульптурної ш коли протягом другої половини XX ст.

Оцінка змісту та завершеності дисертації
П ерший розділ дисертації автор розпочинає, як і належить, з аналізу
літератури, визначає дж ерельну базу та м етодологічні орієнтири (с. 14-35).
О чевидно, слуш ним мож на було б вважати те, що аналіз наукового доробку
попередніх дослідників автор розпочинає з «принципово важливих» (с. 14)
праць Ю. Бірю льова (2007), М. Гембаровича (1962), 3. Горнунга (1937),
Д. К рвавича

(1958,1969,1986,

1996,

2005),

В. О всійчука

(1960,

1985),

А. Н ім енка (1960, 1963). Відповідно до вимог Дак України О. Гончарук
намагається

критично

зарубіж них вчених,

висвітлю вати

вказувати

праці

на актуальні

визначних
питання

українських

та

або ж на ті, що

залиш аю ться недослідж еним и. Такий підхід зумовив ретельне опрацю вання
літератури, що складає міцний корпус наукової роботи.
П озитивно, що розгортаю чи власне дослідж ення, дисертант, окрім
м истецтвознавчих праць, спирається на окремі нариси визнаних мислителів
XX століття, таких, як Р. Декарт, Ж .-П. Сартр, Г.-Г. Гадамер, М. М ерло-Понті,
у яких докладно аналізую ться філософ сько-теоретичні проблеми мистецтва.
Залучення

цих

праць

збагачує

дану

наукову

роботу

методологічними

підходами.
Щ оправда,

повз

у ва гу

дисерт ант а

висковзнули

праці

відомих

м ист ецт вознавців про р озвит ок української ра д янсько ї скульпт ури зокрема
і Радянського С ою зу в цілому (бо процеси розвит ку, нищ ення і занепаду були
практ ично ідент ичними) Л. Владича, Н. Асєєвої, Ю. Варварецького, Д. Янка.
Також, на наш погляд, авт ору доцільно було б звернут ися до дослідж ень
авт ори яких

акцент ую т ь у ва гу

на м еханізм ах управління

культурою,

визначаю т ь основні архет ипи радянської культури, піднімаю т ь проблемні
питання

ст ановлення

переосмислення

їх

та

розвит ку

ідеологічних

соцреалізм у

наст анов

з

і

тоталітаризму,

позицій

сучасного

мист ецт вознавст ва. Ц е перш за все ф ундам ент альні ст ат т і С. Бойм,
Л. Геллера, І. Ґоломш т ока, Б. Ґройса, Г. Гюнтера, В. П аперного та ін., що
входили до наукового збірника «С оцреалист ический канон»,

а також,

м ист ецт вознавча

з

розвідка

О. Роготченка,

знаного

фахівця

питань

українського м ист ецт ва доби соціаліст ичного реа лізм у і тоталітаризму.
Розпочату у Вступі аргументацію методики дослідж ення дисертант
продовж ує

у підрозділі

1.2. (с. 30-35).

П ропонований

методологічний

інструментарій, відповідно до окреслених завдань, заперечень не викликає.
Виходячи з логіки викладу матеріалу у др угом у розділі «Львівська
скульптура 1950-х років: традиції європейського мистецтва та експансія
соцреалізму»

зосередж ується

увага

на

основних

тенденціях

розвитку

львівської скульптури 1950-х років. Автор слуш но зазначає, що львівська

скульптура повоєнного десятиліття розвивалася в ж орстких ідеологічних
умовах, . проте

зм огла

відстояти

свою

сам обутність

в галузі

образно-

змістових, і пластичних рішень.
Щ оправда, даю чи оцінку р об от і скульпт урної секції Л ьвівського
відділення

Спілки

радянських

худож ників

України

(с. 39)

в

ум овах

репресивної р а д я н сько ї ідеології, авт ору дослідж ення правильніш е було би
посилат ися на архівні м ат еріали Спілки, а не на працю інш ого дослідника.
У підрозділах 2.2. і 2.3. дисертант аналізує історичну тематику й
портретні образи сучасників у творчості скульпторів які працю вали у Львові
(І. Севери,

Є .Д зиндри,

Я.Чайки,

І. Я куніна,

В. Сколоздри,

М. Рябініна,

В. Теліш ева, Л. Грома, Е. М иська та інш их), розкриваю чи історичне коріння
традицій у ф ормуванні худож ньо-стильових особливостей скульптурного
портрета. А втор зазначає, що незважаю чи на насильницьке впровадження
принципів

соцреалізму,

особливо

міцним

й

продуктивними

виявилися

зв ’язки з традиціям и початку XX ст. згідно з якими найцінніш ими в портреті
були індивідуальні риси лю дської особистості (с. 50-51).
Втім зауваж имо, що клю човою тезою у назві ро зд ілу є - «Традиції
європейського м ист ецт ва та експансія соцреалізму», і тут дисертанту, на
наш погляд, доцільно було б глибш е прослідкуват и взаєм озв 'язок т огочасної
львівської порт рет ної скульпт ури з взірцями європейської пластики, тим
паче, що ст арш е покоління м айст рів навчалися в худож ніх академіях Рима,
Відня, Кракова, Варш ави.
У висновках, поданих наприкінці розділу (с. 5 8 -5 9 ), автор підсумовує,
що «Л ьвівські скульптори схилялися, до глибш ого, психологічного розкриття
образу портретованих, їх властивий помітний потяг до емоційної виразності,
романтизму і психологізму» (с. 71).
Л огічним продовж енням попереднього сприймається третій розділ,
присвячений

образно-змістовій

структурі

та

засобам

композиційно-

пластичної виразності в скульптурному портреті 1960-х - перш ої половини
1980-х років XX ст.
Ідеологічно третій розділ поділений на дещ о нерівномірні частини. У
першій частині розділу дисертант у загальних рисах висвітлює зміни в
культурно-мистецьком у

середовищ і

періоду

Україні, зокрем а й у Львові. Ц ілком

«хрущ овської

відлиги»

в

слуш но дисертант зазначає, що

реф ормування тоталітарної системи призвело до певних п ом ’якш ень у
національній політиці держ ави, що сприяло ф ормуванню громадських рухів
на захист історичних та духовних цінностей українців. В другій, о б ’ємній
частині розділу О. Гончарук детально аналізує розвиток портретного жанру у
творчості скульпторів старш ого покоління Я. Чайки, Є. Дзиндри, І. Якуніна.

Аби

розкрити

це

«ш істдесятників»

явищ е
у

дисертант

Львові

-

опирається

Д. Крвавича,

на

творчі

здобутки

Е. М иська,

Т. Бриж,

Й. С адовського, І. Самотоса, Л. Біганича, Л. Л исю ка,

Вас. О дрехівського,

0 . Пилєва й ін. (с. 66-91). Портрети виконані цими м айстрами вирізняються
високою пластичною культурою , їм притаманні емоційні та психологічні
ню анси (с. 92-93).
П огодж ую чись із загальним баченням проблеми та влучним аналізом
конкрет них зразків, зауваж имо, що т аке т вердж ення дисерт ант а , я к —
«Здійсню вані пош уки нових ш ляхів привели до переосмислення традицій
львівської скульпт урної школи м инулих

віків...»

(с. 66),

пот ребувало

б

р о з ’я снення, які сам е багат овікові т радиції львівсько ї скульпт урної школи
м ав на ува зі авт ор?
Н аступний, і вельми важливий, на наш погляд, крок в контексті
подальш ого вивчення львівського скульптурного портрету другої половини
XX ст., дисертант здійсню є у четвертому розділі. Цей розділ охоплю є період
другої половини 1980-х -

1990-х років. Він присвячений впливу новітніх

худож ніх ідей в портретній скульптурі цієї насиченої мистецькими подіями
доби і є найбільш им за кількістю визначених тем підрозділів. Більш ість
наведених у цьому розділі імен митців є наш ими сучасниками, тож автор у
роботі

використовує

власні

матеріали

інтерв’ю

з

худож никами-

скульпторами.
У своєму аналізі, О. Гончарук не оминає історичних подій та процесів
перетворення м истецького середовищ а на тлі суспільно-політичних перемін,
п о в’язаних з розвалом радянської системи.
О дними з найвпливовіш их скульпторів львівської скульптурної школи
другої половини 1980-х -

1990-х років дисертант визначає Е. М иська та

1. Самотоса, творчість яких у вказаний період аналізується на с. 100-104.
Здобутки

скульпторів

середовищ а

-

м олодш ої

Я. Скакуна,

генерації

Л. Яремчука,

львівського

В. Гоголя,

мистецького

В. Гурмака

автор

розглядає на с. 105-116. Я к слуш но вказує дослідник, «львівські художники,
дотримую чись реалістичної тенденції в трактуванні скульптурного портрета,
усе

більш е

схиляю ться

до

проявів

новаторства,

активних

пош уків

і

експерим ентів... Значну роль у цьому відіграю ть процеси відкритості до
світу українського культурно-мистецького простору» (с. 115-116).
Третій підрозділ О. Гончарук присвячує виявленню модерністських
пош уків
П. Кулика,

у

пластиці,

виокремлю ю чи

І. М икитю ка,

В. Ярича,

постаті

Я. М отики,

М. С авки-К ачм ар,

Р. Петрука,
Ю. М иська,

П. Подольця. У цей час відбувається звернення до традицій авангарду,
особливо кубізму, конструктивізму. На цій основі формується певний образ-

архетип із залученням давнього мистецтва, звернення до язичницьких і
християнських

традицій

формотворення

різьблення.

відбувався

ш ляхом

П ерегляд

класицизованих

ум овно-знакового

схем

моделю вання,

м одерністського спрощ ення пластичних образів.
У заклю чном у підрозділі дослідник звертає свою увагу до творчих
експерим ентів Вол. О дрехівського, П. Старуха, О. Д енисенка, С. Олешка,
В.Цісарика.

Твори

цього

періоду

відносяться

до

перехідного

етапу

в

трансф орм ації пластичної свідомості, що на засадах нонконформістського
мистецтва 1970-х років утвердж ував у скульптурі модерністську стратегію
формотворення, інколи апелю ю чи до постм одерністської іронічності та
гротеску.
Вваж аємо, що зосередж ую чи свою увагу на пласт ичних експериментах
у руслі м одернізм у та пост модернізму , досліднику варто було згадати і
постать М. Д зиндри, який на почат ку 1990-х років повернувся до України , і
працював в царині м одерніст ичної пластики всот авш и дух абст рактного
експресіонізм у.
Заверш ується робота досить розгорнутими висновками (с. 146-149), які
є логічними,

відзначаю ться

грунтовністю

та

слугую ть

віддзеркаленням

основних результатів дисертаційної роботи.
В иходячи

з

аналізу

основної частини

дисертації,

можемо

дійти

висновку, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідж ення була
досягнута, а дисертація є заверш еною науковою кваліф ікаційною працею.
Значення одержаних результатів для науки й практики
та рекомендації щодо їх можливого використання
На наш погляд, результати дисертаційного дослідж ення О.В. Гончарука
характеризую ться теоретичною та практичною цінністю . Вони можуть бути
використані: для

подальш ого

теоретичного

й

емпіричного

дослідж ення

проблем української скульптури другої половини XX ст. - початку XIX ст.; у
навчальному процесі, а саме: у викладанні лекційних курсів з історії
українського

мистецтва,

підготовки

навчальних

програм,

посібників,

методичних розробок у вищ их навчальних закладах; ілю стративний матеріал
буде корисним у творчих пош уках для молодих митців.
П овнота викладення наукових положень,
висновків і рекомендацій дисертації в опублікованих працях
О сновні результати та висновки дисертаційної роботи викладено у
ш ести публікаціях, надрукованих у фахових виданнях, затвердж ених ДАК
України для апробації дисертаційних дослідж ень у галузі мистецтвознавства,

дві з яких входять до між народної наукометричної бази.
Таке

представлення

кількість, обсяг,

результатів

наукової роботи

є достатнім.

їх

повнота висвітлення результатів дисертації відповідає

вимогам Д А К У країни та «П орядку присудж ення наукових ступенів і
присвоєння вчених звань».
Загалом вваж аємо, що дисертація пройш ла належ ну апробацію; вона є
самостійною науковою працею, що має заверш ений характер.
Відповідність змісту автореферату основним полож енням дисертації
А втореферат дисертації вповні відображає її основний зміст і відповідає
вимогам, що ставляться М ОН України до авторефератів дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук.
Дискусійні положення та зауваження
Н изка зауваж ень була зазначена вищ е по тексту. До них хотілось би
додати наступне:
1.

У важніш е

ставитися

до

найменування

персоналій,

оскільки

для

більш ої частини митців у дисертації, автор жодного разу не наводить їх
повного імені;
2.
Д исертанту не вдалося уникнути деяких помилок, які вважатимемо
технічними. М аємо на увазі неточності: так у тексті дисертації на стр. 14
дисертант називає А. Німенка львівським дослідником, а на стр. 20 того ж
автора вже названо київським мистецтвознавцем; на стр. 17 О. Гончарук
аналізуючи монографію А. Н іменка «Українська скульптура другої половини
XIX - початку XX ст.» зазначає, що «вперш е скульптура Львова другої
половини XX ст. стала о б ’єктом спеціального наукового дослідження»; на стр.
23 виявлена неузгодженість між словами - «протягом останнього десятиліть»;
на стр. 60, 62, 63 трапляю ться орфографічні помилки; на стр. 135 відсутнє
посилання на цитату Б. Ґройса.
3.

У списку ілю страцій бажано подавати відомості про місцезнаходження

творів, а також варто було зазначити які твори репродукую ться вперше і
уведені до наукового обігу.
Н аведені

зауваж ення

не

носять

принципового

характеру

і

не

применш ую ть значення а спонукаю ть до дискусії, формою якої й є офіційний
захист наукової праці.
Загальний висновок
Д исертаційна робота на тему «Л ьвівський скульптурний портрет другої
половини XX століття: композиційні моделі та образно-пластична структура»

є самостійним заверш еним дослідж енням, науково обґрунтовані теоретичні
результати, є важ ливим внеском для українського мистецтвознавства на
сучасному

етапі.

Д исертація

відповідає

п.

13

«П орядку

присудження

наукових ступенів і присвоєння вчених звань», сучасним вимогам щодо
дисертацій кандидатського рівня, а її автор О лександр Віталійович Гончарук
заслуговує присудж ення наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за
спеціальністю 17.00.05 - образотворче мистецтво.
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