Íàö³îíàëüíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò
óêðà¿íîçíàâñòâà

ÏÎØÓÊÈ ÊÎÐ²ÍÍß
ëèñòè íàðèñè cïîãàäè ñòàòòi

ÕÓÄÎÆÍÈÊ
Â²ÊÒÎÐ ÇÀÐÅÖÜÊÈÉ

Êè¿â 2009

УДК 347. 782 (477)
ББК Щ 143. (4 УКР) 6-8р4
Рекомендовано до друку Вченою радою ННДІ Українознавства
Протокол № 2 від 23 лютого 2009 р.

Рецензенти: Танюк Л. С., Хоменко О. А.
Художник Віктор Зарецький.
Пошуки коріння. Листи, нариси, спогади, статті. – Київ: ННДІУ, 2009. – 268 с.: іл.
Редакція, упорядкування та підготовка тексту О.В. Зарецького.

Віктор Зарецький походить зі Слобожанщини. Дитинство та юність минули
у робітничих селищах Донбасу та Дніпродзержинська. Війна, евакуація, служба
у війську; Київський художній інститут, де загалом орієнтувалися на взірці
Петербурзької Академії Мистецтв у контексті соціалістичного реалізму. Велике
значення у його формуванні відіграла натхненна праця у селах Полісся, майже
всі які зникли після створення Київського водосховища та Чорнобильської катастрофи.
Віктор Зарецький належав до кола глибоко мислячих людей, які зрозуміли
творчість Г. Собачко-Шостак, М. Приймаченко, Є. Повстяного, Л. Миронової
та інших як архетипи української культури.
Він повертав чи вводив цих майстрів до культурного простору України. У своїй
власній творчості художник осмислив спадщину Ф. Кричевського, М. Жука,
В.Максимовича та інших класиків українського малярства.
Видання призначено для істориків культури, українознавців, всіх шанувальників українського образотворчого мистецтва.

На обкладинці використано фрагмент з картини В. Зарецького «Біля озера», 1977.

ISBN 978-966-7909-43-7

© Національний науково-дослідний інститут українознавства
© О. Зарецький. 2009
© Ч/б фото Музею шістдесятництва

ЗМІСТ
Слово до читача.......................................................................................................5
Від упорядника........................................................................................................7
І. З Л И С Т У В А Н Н Я.......................................................................................9
ІІ. Н А Р И С И, С П О Г А Д И..............................................................................15
В.Зарецький. З сірого зошита................................................................................15
В.Зарецький. Мистецтво індивідуальне – мистецтво колективне........................35
В.Зарецький. Роздуми біля полотна.......................................................................41
В.Зарецький. Розмови з сином................................................................................61
ІІІ. С П О Г А Д И П Р О В І К Т О Р А З А Р Е Ц Ь К О Г О............................99
О.Зарецький. Мій батько – Віктор Зарецький (з книги ‘’Мої батьки’’)...............99
О. Зарецький. Віктор Зарецький та його соратники художники-монументалісти...123
М. Зарецька (Григор’єва). Спогади про художника Віктора Зарецького............135
С. Сліпець. Спогади про художника Віктора Зарецького......................................153
М. Соченко. Спогади про вчителя........................................................................173
ІV. С Т А Т Т І........................................................................................................177
О. Авраменко. Птах долі Віктора Зарецького.......................................................177
Н.Кравченко. Моя тема – пісня краси….................................................................195
Л.Череватенко. Переможець................................................................................197
Л.Череватенко. Життя як диво.............................................................................207
О.Сидор-Гібелинда. Бранець краси.......................................................................213
А.Цвид. Планета “Зарецький”.............................................................................231
Л.Смирна (Медведєва). Митець, рокований добою...............................................235
ДОДАТКИ................................................................................................................263
О.Зарецький. До 75-річчя В. Зарецького..............................................................263
Примітки..............................................................................................................265
Література.............................................................................................................267

СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Терпке, болюче і радісне водночас моє слово, шановні читачі, бо такою за
змістом і стилем є оця потрясаюча книга – «Художник Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи, нариси, спогади, статті» про видатного художника трагічної
долі Віктора Зарецького, – упорядкована його сином – провідним науковим співробітником Національного науково-дослідного інституту українознавства
Олексієм Зарецьким.
Пригадуєте: «Ти смієшся, а я плачу», – писав Тарас Шевченко Миколі Гоголю.
Плачучи і радіючи складалася і ця книга.
Плачучи, бо йдеться про гірку долю високоталановитого митця і багатостраждальної, чесної, благородної людини.
Як писала Олеся Авраменко, «Одвічні терези життя наміряли Віктору
Зарецькому талану за десятьох, щедро відважили й енергії для нього. Але не дали
долі. Та хто зна, в чому справжнє щастя – у благоденстві чи болісних муках
втілення тих незбагненних, Богом даних можливостей, які називають талантом».
А з радістю тому, що життєдіяльність і мистецтвотворчість Віктора Зарецького, зрештою хай посмертно, але увінчана найсвітлішою нам Шевченківською
премією, і ще раз підтвердила геніально висловлене спостереження: «блаженний
сон душі мистецтву не сприяє» («Птах долі Віктора Зарецького»). Віктор Зарецький добре пам’ятав слова Шевченкові: «Страшно впасти у кайдани, умирать в
неволі. Та ще гірше спати, спати і спати на волі». А тим більше, коли панує несправедливість і неволя. Він міг би пристосуватися до «золотої клітки» імперії,
мати добрі гонорари, ордени та чини, однак не піддався спокусі. Як і інші
Шевченкові духовні сини, Віктор Зарецький переміг себе, мистецькі таємниці і
Долю… Бо ж «карався, мучився, але не каявся». Шукав правду й творив красу.
Хоча це було постійно на грані фізичних і сердечно-інтелектуальних тортур.
Що, зрештою, і загнало його передчасно в могилу.
Треба віддати належне Олексію Зарецькому за добре скомпоновану структуру
книги, бо з розумінням: композиція – це концепція. І упорядкована ним книга
дозволяє нам якомога повніше зануритися в глибини світу батька-митця, а в
співвіднесенні з ним і в глибини та гігантські широти життя ХХ століття і його
прикореневих первнів.
Знайомимось з сторінками листування Віктора Зарецького, зокрема з
дружиною – легендарною Аллою Горською. Постають картини напружених трудових днів, пошуків дороги (методу) до секретів творчості, відповідного і своєму
серцю, й добі монументального стилю. Щемкі зойки закоханого серця, ностальгія за рідним краєм.
Далі – нариси, спогади. Багатьох людей і про багато подій та часових меж:
через історію роду – ще до ХVІІ ст., країв рідної Сумщини і ще, очевидно,
ріднішого Донбасу, Тули, Ленінграда, Києва. Роки й події воєн та політичних,
національних, класових катаклізмів 1917 – 1921 років. Абсурд і химери людей,
які вважали себе українцями, але послуговувались російською мовою й ідеологією монархізму. А потім жахливі картини голодомору і політичного терору,
судилищ, і жорстоких переслідувань інтелігенції. Невпинної дії аморальної,
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антитворчої гільйотини. Нищення в людях людей, в усьому суспільстві –
гуманістичної перспективи.
І батько – Віктор, і син – Олексій Зарецькі вміють одним мазком дати образ
події, тенденції, причини сподіяного. І кричить епоха через скалічені долі мільйонів, через сторінки літописів того, як «жить стало лучше, жить стало веселее»,
а по всій імперії ……….. душі мільйонів від сваволі й диктату фактично антинародних сил, від усе глибшого відчуження людини від роду, нації, держави, зрештою
від і своєї природної сутності.
Та особливо вражаючим талантом щирості й людяності, сумлінням митця,
що прагне професійної досконалості є думи-мрії і думи-страждання самого
Віктора Зарецького – «З сірого зошита», «Мистецтво індивідуальне – мистецтво
колективне», «Роздуми біля полотна», «Розмови з сином».
Ми маємо немало автобіографічних творів. Вони збагачують нас і змістом, і
оригінальністю епохи. І все ж мало знайдеться рівних сповідальним творам
Віктора Зарецького – теоретика й практика високого мистецтва.
Чи не найперше вас вразить єдність локально-біографічних і масштабно
універсальних меж інтересів та знань Віктора Зарецького. Від Катерини Приймаченко і Ганни Собачко-Шостак, шедеврів інших творців т.зв. «примітивного»
живопису до десятків українських класиків не лише ХХ, а й попередніх століть;
від Врубеля і Сєрова до десятків інших російських класиків, а водночас від
Рафаеля, Рембрандта до Сікейроса, Матісса, Мане, й Пікассо… Майстрів усіх художніх напрямів і шкіл, кожен у його індивідуальності й неповторності, – і все –
на рівні особистісного сприйняття і досвіду. За умов голоду, безробіття, переслідувань, творити оптимістичне мистецтво, образи героїв – хліборобів, шахтарів
чи молодогвардійців. Увесь світовий огром вміщувався в пам’яті, досвіді, душі і
розумі великого майстра. При цьому – на рівні не називань чи образно-тематичних описів творів, – а психічного проникнення в таємниці, сутності й стилі
творчості, завдяки чому постають епохи й майстри близькими і зрозумілими, а
мистецтво – джерелом і вашої душі. Пробуджують і підносять роздуми й душі.
Сповідальні статті Віктора Зарецького можуть стати підручниками для тих, хто
прагне оволодіти всіма секретами і методами творчого процесу. Він – великий учитель.
Завдяки цьому розумієш, як праця – до поту і крові, радості і страждань –
стає крилами, стає Богом творення. Звичайно, коли в душі від природи горить
іскра таланту. Коли людина керується високими ідеалами й помислами.
Коли в основі творчості струмить любов: до природи, людини, до народу і
Батьківщини, до правди, справедливості і свободи! Внутрішньої і громадянської.
«Бранець краси», «Митець, рокований добою»… – пишуть про Віктора
Зарецького дослідники його долі й творчого шляху. І все те – також правда.
Однак весь матеріал книги ставить понад усе – інше: Віктор Зарецький –
обранець краси, лицар мистецької совісті й честі, майстер Божою милістю, тому
він і дійшов до вершини – до національного і міжнародного визнання.
І книга про нього стане добрим учителем та другом кожному з нас.
Петро Кононенко
академік, лауреат Міжнародної премії
ім. Й.Г. Гердера
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ВІД УПОРЯДНИКА
Джерел цієї книги є декілька. По перше, це тексти самого Віктора Зарецького –
листи, нариси, роздуми про мистецьку освіту, призначення художника.
Головним чином у 60-ті, він записав декілька фрагментарних нарисіврефлексій. Публікуючи їх 1992 року у часописі „Київ”, я дав їм назву „З сірого
зошита” – за кольором зошита, у якому він працював. Нарис „Біла тека.
Автобіографія” (розділ із „З сірого зошита”) було написано наприкінці 1980-их.
Восени 1978 року батько та його дружина Майя Сергіївна Зарецька (Григор’єва) організували приватну студію малювання. Всі зайняття вів батько і він
поступово концептуалізував свою методику, почав обговорювати її з Майєю
Сергіївною та зі мною. І він і ми почали робити окремі записи. Вже після його
смерті 23 серпня 1990 року, ми узагальнили ці записи і опублікували 1992 року
нарис під назвою „Роздуми біля полотна” у часописі „Образотворче мистецтво”
за сприяння тодішнього головного редактора Миколи Маричевського. Взимку
1989-90 років я записав батькові роздуми та спогади на фонограму і невдовзі
розшифрував їх. Вони розвивають окремі теми „Роздумів біля полотна”, і я назвав
їх „Розмови з сином”.
У середині 1980-х я написав спогади про батьків – „Мої батьки Алла Горська
та Віктор Зарецький”. Поступово окремі розділи цих спогадів переросли у біографічне дослідження. Частину з них підготував до друку вже до цього видання.
Ще коли батько хворів, Майя Сергіївна навесні 1990 написала на нервовому
піднесенні спогади про нього на замовлення канадійського часопису „Молода
Україна”, який виходив у Торонто. Спогади вийшли друком того ж 1990 року.
У лютому 1989 року в київському Будинку вчених відбулася перша і остання
прижиттєва виставка Віктора Зарецького. Тоді ж у газеті „Прапор комунізму”
вийшла стаття Людмили Бараневич про цю виставку після багатьох років
замовчування у пресі. Влітку 1989 року в ілюстрованому і багатотиражному тоді
часописі „Україна” вийшов ґрунтовний нарис Олесі Авраменко про життя і
творчість В. Зарецького. На той час це була резонансна публікація.
Тоді ж на підйомі кінця 1989-х – початку 1990-х вийшло друком декілька
статей Леоніда Череватенка, який був добре знайомий з художником та його
творчістю. Батькові друзі і колеги Степан Сліпець, Віктор Костюченко 1992 року
надали мені рукописи своїх спогадів та підготовані ними до друку батькові
матеріали.
Дещо пізніше під враженням еротичних робіт Віктора Зарецького Антоніна
Цвид написала свою статтю.
Пізніші тексти цього збірника мають наукові джерела. Підштовхнутий до
роботи виставкою В. Зарецького в музеї Івана Кавалерідзе у 1998 році, написав
свою статтю Олег Сидор-Гібелинда. Професори Академії мистецтва почали
давати теми „творчість В. Зарецького” дипломникам. 1999 року захистила Леся
Медведєва (Смирна) – науковий керівник – Л.С. Міляєва. А 2000 року захистив
диплом Володимир Панюков – науковий керівник – Г.В.Заварова. Леся
Медведєва (Смирна) продовжила ці дослідження вже у форматі кандидатської
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дисертації, а потім і монографії. 2008 року Олеся Авраменко видала свою
монографію „Терези долі Віктора Зарецького”. Даємо її статтю 1992 року „Птах
долі Віктора Зарецького”, яка є підсумковою для досліджень кінця 1980-х –
початку 1990-х років і відбиває настрої тих років.
Планувалося видати цю книгу наприкінці 1990-х, але з фінансових та
організаційних причин видання не вдалося організувати. Але на моє замовлення
наприкінці 1990-х Олег Сидор-Гібелинда та Антоніна Цвид спеціально написали
свої статті.
У частині матеріалів збережено особливості пунктуації.
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І. З ЛИСТУВАННЯ
ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО*

Віктор Іванович Зарецький народився 8 лютого 1925 р. в містечку Білопіллі на
Слобожанщині (нині Сумської обл.) у родині заводського бухгалтера. Дитинство
минуло в Донбасі. В 1943 – 45 р. був у Червоній Армії, за станом здоров’я служив у
навчальному полку. Після демобілізації приїхав до Києва, де в 1953 р. закінчив
Київський художній Інститут у живописній майстерні Сергія Григор’єва.
Наприкінці 50-х – поч. 60-х був близький до кіл київської інтелігенції, що
започаткувала національно-визвольний (правозахисний чи дисидентський) рух 60-х.
В.Зарецький був другим, після Л. Танюка, головою Клубу творчої молоді «Сучасник».
Після злодійського вбивства в листопаді 1970 р. дружини Алли Горської та
батька – Івана Зарецького, організованого службою КДБ, В. Зарецький усамітнився,
цілковито поринувши в монументальне мистецтво. Згодом працював у царині
живопису та вів найпопулярнішу в Києві приватну студію малюнка. Роботи
В.Зарецького – у понад двадцяти музеях України, численних приватних колекціях в
Україні та багатьох країнах світу. В. Зарецький не дуже любив писати, тим більше
редагувати написане. Але в його житті було кілька періодів, коли поставала
внутрішня потреба висловитись, а іноді й обставини змушували брати до рук перо.
Одним з періодів такого епістолярного «піднесення» був початок 60-х років, коли
митець працював у селі Горностайпіль Чорнобильського району. У добірці
представлено листи, написані дружині Аллі Горській з Горностайполя. Відомо лише
декілька листів від А. Горської до В. Зарецького.
Подаємо також й листи 70 – 80-х років до В. Зарецького: від літературознавця Леоніда
Коваленка, художника та теоретика мистецтва Миколи Писанка з Генічеська,
австралійського громадського діяча Петра Кардаша, художників Любослава Гуцалюка з
Нью-Йорка та Опанаса Заливахи з Івано-Франківська.
Підготовка до друку листів В. Зарецького пов’язана з низкою труднощів.
Складається враження, що писалися вони поспіхом, думка випереджала руку –
почерк часом нерозбірливий, багато перескоків від однієї теми до іншої. Листи ці –
українською та російською мовами (мій переклад з російської щоразу зазначаємо),
окремі речення в україномовних листах подано російською. Дату й місто відправлення листа встановлено за штемпелем на конвертах. Зроблено деякі скорочення за
рахунок незначних побутових деталей.
*

Вперше опубліковано – З листування Віктора Зарецького // Слово і час. – 1993. – №7. – С.44 – 50.
Вступну примітку до тієї публікації подаємо повністю.
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ЛИСТИ ДО АЛЛИ ГОРСЬКОЇ
(Київ – Ленінград, 29 червня 1952 р.)
Добрий день, Аллочко!
Вчора я дістав неприємну звістку,
приїхав Бутербродський1 і сказав 3арубі2, що ти в Ленінграді зриваєш всім
практику і є дезорганізатором дисципліни. Я розумію, що все це кінець кінцем дрібниці. Але все ж неприємно. Я
сказав Зарубі (він мене викликав) і ще
раз піду до нього, що у Алли своя практика. А ти будь обережною і нікого не
тягни з собою по музеях.
Зараз дуже суворо. Дервіша та Косяка3 збираються виключати з Інституту. Були перевиборні інститутські
партзбори, в основному все без змін. Я
виступив, і мені за це дісталось – не
принципово, не лаяв дипломників та
переддипломників.
Сьогодні цілою майстернею ідемо
до Школи4 на випускний. В запрошенні написано: Аллочці та Вітьку. Але це
тільки на папері – йти мені доведеться
одному. Мовби завтра несемо роботу,
молю бога, щоб не затримали грошей.
Тепер найголовніше: від тебе я маю
одного листа, а тобі пишу зараз третього. Буде так – як отримаю від тебе
листа – то й відповім. Мені це не дуже
подобається і незрозуміле твоє мовчання. Стипендію врешті-решт отримали, і я нарешті зміг наїстись
полуниць. Кажуть, що з 1-го Київ знову переходить на 1-шу категорію. Зараз
ідуть змагання плавців, наших і угорських, але я ще не був – не мав часу.
Ще раз повторюю – пиши. В мене така голова, що можу чортзна-що подумати.
Цілую міцно. Віктор.
1

(Горностайпіль – Київ, 5 березня 1961 р.)
Добрий день, дорога, славна Аллочка!
Поздоровляю тебе з 8 Березня. Бажаю тобі: а) берегти себе, бити тільки в
одну точку, хвилюватись тільки за полотном <...>; б) любити життя (і мене,
звичайно). Живопис – це і є життя.
Я зайшов на льонопункт – ахнув.
Тільки шахта краща; барви сіро-зелені
із світлотінню та акцентами. Скомпонувати не можу, а взагалі – здорово –
суцільне мистецтво. Стільки гри, але в
цілому? <...>. Вже відніс 2 на 1,5 полотно. Голова – весь час болить голова.
Коротко: кінчай свою школо-хоромантію і пиши, пиши і пиши сміливо. Іди
назустріч випадковостям...
Форма – велике діло – все залежить від цього, плюс, плюс здоров'я
(форма, як форма у спортсмена).
Я після цього Києва ще не прийшов
до тями. В мене тільки проходить на язику
нервова екзема. Володя5 класик – став
годинник, ремонтувала Федосівна –
нічого. Оля – теж. А (звичайно) Володя
встромив у ходики свого шкарубкого
пальця, і вони пішли. Але от мені
своєю методою натягування полотна
тільки додав роботи.
Працюй вперто, залізно; ласкаво і
пристрасно цілую.
Твій Вітько.
Цілуй Лесика, привіт сім'ї. Казки
висилаю.
(Горностайпіль – Київ, 16 березня 1961 р.)
Добридень, дорога сім'я!
Відійшов, – чи це мене качнуло на
таку скажену погоду, – не знаю.
Поїхав в Опачичі... 5 кілометрів до
Губина їхали 3 години.

Ймовірно, прізвисько.
Заруба К.В. – викладач Київського художнього інституту з 1947 р.
3
Дервіш, Косяк – студенти Інституту.
4
Республіканська середня художня школа.
5
Володимир Терентійович Шевчук – інститутський друг В. Зарецького, мешкав у Горностайполі
Чорнобильського району.
2
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Вже всі дядьки з сил повибивались. Я
вперше бачив, як машина сидить в багні
по саму кабіну.... І по сантиметру вперед
просто пробивається. Ну, а потім зовсім
сіла. Як вже я взяв лопату і почав розкидувати багно (сказав, що у мене рука
легка), а багно таке, що машина йде колесом прямо на мою ногу, а в мене засмоктало ногу, і не можу її висмикнути,
їхали лісом, від свіжого повітря позіхав
до сліз. Приїхали в ніч перед Шевченківськими святами і відразу на репетицію.
Наслухався пісень, дівки одна в одну –
чую, трохи легше. Село в лісі (це де Орловський), 2 км – річка Прип'ять. Пішов
на річку, а там база з гусьми, качками.
Субота – день теплий, рай, жайворонок співає, качки ґелґочуть, гуси плюскочуться. Ліг у човен, полежав. Як я
потрапив у шпигуни, як бігла баба в село,
баба, що за качками ходить, і що було, –
це я розкажу, коли побачу тебе. Пішов на
Шевченківський вечір. Сподобався не
так хор, як одежа старовинна, поліська
українська вишивка. Здорово, потім, як
заграла музика, як пішли всі скакать
краков'яка, – гармошка, бубон. Все розшите – я від радості аж підскочив. На другий день пішов до лісу, наклав сухих гілок,
улігся, трохи розплющу очі – бачу – повзе
божа корівка. А в голові аж гуде синя річка, білі гуси, краков'як, розшиті дівчата;
і ти, знаєш, снилась. Аж сльози пішли –
уявляєш: вечір, синя річка, угорі невелика смуга неба, сидять дівки, а по річці
гуси пливуть білі; вишивки білі, сині;
красиві обличчя, радість, радість.
Домовився, дають добрі 2–3 колгоспниці, – це ж портрет, портрет кращих колгоспниць – спробуй причепись.
Трошки потепліє, і туди, – писати... А
льонопункт – це страшенна робота в

дуже тяжких умовах – виходжу як із
шахти... Починаю до серпня. Буде літо,
тепло – десь хустина кольорова, обличчя
не закутане, рука гола. А то зараз усе
закутане і вигляд дуже засмучений, тяжкий, радості немає. А для мене життя – це
радість. З Опачичів дали мені коника до
Губина, довезли лісом, трохи дощик промочив. Жив там у єгеря... Вперше в житті
їв по серцю, забути не можна. Ранком
шклянка соку бурякового, сир з молоком,
кисляк із картоплею. В обід легкий куліш
з гречкою, вівсяний кисіль з молоком,
яйце. Вечеря: молоко, варення і на самий
сон – півсклянки бурякового соку. Рай,
рай. Я там у клубі дав такого краков'яка –
в селі ще довго не забудуть.
Цілую з усіх сил – як тигр. Буду
десь 25.
Пиши, їхала машина до Києва. Так
до Іванкова, з нею трактор. У вас, кажуть, якесь лихо було, чи це брешуть7.
Пишіть, пиши, Аллочко, скучив.
(Горностайпіль – Київ, 4 квітня 1961 р.)
Здрастуй, дороге сонечко!
Не їду я на цілину – не хочу! Хочу
бути з тобою і не хочу бути верхоглядом. Взявся за тебе – тримайся і люби.
Взявся за поліську Україну, людей –
люби. Весь час вітер, один день просто
мучився. Голова забита пекарнею, та й
важко кінчати (роботу), якби просто
сісти і прикінчити, а тож ні...
Їхав через Богдани, застрягли, 2 години витаскували, мене вважали за мої
патли попом...
(Горностайпіль – Київ, 19 червня 1962 р.)
Здрастуй, моє серце!
Був у Приймаченко8 – страшне
життя, у мене з тим портретом щось

6

Опачичі, Губин – села неподалік Горностайполя.
13 березня на Куренівці сталося сходження лавини штучного походження. Що призвело до
сотень людських жертв.
8
Приймаченко Марія Оксентіївна (1908 – 1997) – народна художниця.
7
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виходить не дуже. Задум є, все є, а в
житті воно і божественне, і страшне, а
у мене виходить тільки божественне
(не в розумінні геніально), як посередня ікона. Що я можу тобі порадить.
Якось у Марії Оксентівни збагнув. А
що, як зробить її виставку. В клубі
К.Т.М. (Клуб творчої молоді). Її роботи, вишивки, кераміка, рушники. Не
встигнеш Сашу, то попроси Галю, щоб
вона мала на увазі і було в плані. Скоріше приїжджай. Головне треба робить.
Дуже прошу: як зможеш, а вірніше, як
є – купи мазь, або щось подібне, від
комарів. У селі ввечері погано, а на
лузі, мабуть, з'їдять. У майстерні 3 або 4
коробки темпери, вони лежать в правому дальньому куточку, як увійти. Там
на підлозі лежить етажерка – так під
нею. То візьми її всю. Моїм9 надішли
трошки грошей, та і з собою візьми, у
мене залишилось 50 крб.
Ну, оце поки, мабуть, і все, щодо
прохань.
До побачення, золотко, моя голубонька, моє щастя, радість, мій геній і
ластівка.
Щиро цілую, твій Вітько.
P.S. Аллочко, голубонько моя!!!
Доброго здоров'я. Я за тебе хвилююсь,
приїжджай скоріше. Між іншим, або
зніми свою і мою гуаш, або завісь, або
зачини віконниці, бо повигоряє.
Особливо квіти та базар у Самарканді... На луг я днями іду – дуже хотів би побачити тебе. Привіт найщиріший батькові.
Моїм хоч трошки вишли грошей.
Почуваю себе якось тяжко, дуже тяжко. Гетьте думи, ви, хмари осінні.
Скоріше будь зі мною разом. Без
тебе нема мені життя.
Цілую міцно, щиро.
Твій Віктор.
9
10
11

12

(м. Симферополь – Київ,
29 листопада 62 р.)
Доброго здоров'я, мої кохані!
До Симферополя доїхав, тепер до
Феодосії, а там уже до Коктебеля.
Що я забув: 1) ... Н[овий] Рік – маскарад. Галочці Зуб[ченко], Люді – не
зірвать оздоблення. Поки головне затвердити ескізи. 2) Не встиг англійську
таблицю10. В букварі є: стіл, родина,
мати, батько, дід, баба, діти. Діти грають, дід читає газету, баба чи мати
шевці, кравці – розумієш. З) З виставочного павільйону приніс твої праці.
Всім дуже сподобалось, але кажуть – у
Зарецького 2 роботи не взяли. Або разом
підписуватись, або фіктивно розлучитись.
Я зробив поправки – підписував –
знов не візьмуть – це точно. Цілуй
Олеся, батька. Іду без охоти – почуваюсь: не їдеш, а тебе кудись несе.
Твій Вітько.
Добрий день, любі!!! Аллочко!
На виставку без жюрі, як бажаєш,
то понеси «Дід, хліб, Баба» або «Мої
господарі», і свою – або «Рушник», або
«Азбуку». Якщо будете їхать в Переяслав, скажи Журавлю11.
...Якщо мені тут щось затвердять з
фризом, я зразу тобі передам. Все більшменш: нема затишку, мряка, зимко.
Цілую і милую.
Олексу поцілуй.
Твій Вітько.
ЛИСТИ ДО ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО
Від Панаса Заливахи
Здоров був, Вікторе!!!
По системі Патанджалі йога (вправа
в роздумах) є утримання матерії мислі від
збурення або ж завихрення. І ось я, Па-

Батькам В. Зарецького – Марії Андріївні та Івану Антоновичу Зарецьким.
Йдеться про навчальну таблицю до школи, де вчився син Олексій.
Журавель В.К. – художник.
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нас, став обличчям на Схід, у медитаційній асані звертаю свої думки до Києва,
перемагаю збурення і завихрення.
Раніше якось не трапилося нагоди
погомоніти, а в'язати слова на папері
докупи не маю кебети. То нехай вже,
хоч як там є тяжко тобі та Лесикові, та
що вдієш! Треба перемагати всі випробування, які доля ставить на шляху до
вічності. Київ осиротів на одну Людину12,
а вогник згас той, що світив тисячам.
Тож тішмося, хоч невмирущістю і
енергії, незнищенністю Духу! Бо дух
зникає – тоді лишається одна матеріальна субстанція, елементи таблиці
Менделєєва, в різних сполуках двоногих сапієнсів. Тому тримаймося на
Дусі! Може, Тобі заважають там різні
речі, що Тетяна лишила у Вашій майстерні, то трошки згодом якось заберу.
Я «на приколі». Не маю можливості
спокійно рухатися – хай йому грець!
Може, будеш у наших краях, то не
минай і нашої оселі – Кошового, 10,
хатина під смерічкою, будемо всі раді.
Будь! Переможцем! Вітаю з літом.
31.05.71 р. Панас.
Від Леоніда Коваленка
Салютую, Вікторе!
Як завжди, тебе важко впіймати
вдома.
А суть справи така! О.Т. Гончар
активно повернувся до думки, щоб ти
зробив його портрет. Для 6-томника
його13, окремо, великий. Я пообіцяв
найближчим часом злапати тебе (як кажуть галичани) і повідомити про це.
Але завтра лечу до Вільнюса у
відрядження. Не буде мене вдома 15
днів. Якщо хочеш, то зателефонуй
Олесю Терентійовичу <...>. А ні, то дай
мені знати, коли і де можна з тобою
12
13

зустрітися. Чи маєш свій телефон? Якщо мій згубив, то нагадую <...>. Давно
хочу з тобою погомоніти. Усіх благ!
Земних і творчих!
Твій Л. Коваленко
10.07.76
Дорогий Вікторе!
Знову ти десь зник. Мабуть, до
Ів[ано]-Франківська подався.
А обіцяв же показати портрет Олеся
Терентійовича... Він мені показував
слайд. Я хвалив, бо таки справді мені
сподобався.
Про деталі – коли зустрінемося. До
речі, Ол. Терентійович дуже турбується,
аби не пропало його кольорове фото.
Якщо будеш у наших краях, то прихопи з собою – і занеси, будь ласка, Гончарам, або залиш у мене – я передам.
Що нового? Зателефонуй, або напиши слів зо два.
Бажаю добра й здоров'я!
Твій Л. Коваленко.
24.02.77 р.
Дорогий Вікторе!
З кожним роком тебе все важче і
важче піймати. <...> Звичайно, це
ознака того, що ти зайнятий «по саму
зав'язку». Значить, є робота, значить,
все буде більш-менш нормально. Але
хотілося б хоч вряди-годи перекинутися двома-трьома словами.
Одним словом, не забувай і про
нас, многогрішних. Ось і зараз хотів би
з тобою порадитися. Незабаром виповниться 50 років моєму другові. Я хочу
подарувати йому що-небудь путнє.
Зважаючи і на його й на мої смаки.
Схильний до живописної речі – на
сільську або київську тему. Що б ти
мені порадив?

Йдеться про вбивство Алли Горської 28 листопада 1970 р.
У першому томі шеститомника Олеся Гончара (Київ, Дніпро. – 1970.) вміщено фотопортрет.
В. Зарецький виконав портрет Олеся Гончара.
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Може, і в тебе є що-небудь, дозволь
глянути; тим паче, що ти давно обіцяв
показати майстерню, точніше – в майстерні?
Зателефонуй, будь ласка, мені,
24-29-74, а найкраще – заходь, завжди
радий тобі.
Л. Коваленко.
31.05.78 р.
Від Л. Гуцуляка
(Нью-Йорк, 6 червня 1971 р.)
Дорогий Вікторе!
Вибач, дорогий, що тільки так пізно зібрався я написати.
Кілька разів брався і все відкладав,
бо неможливо знайти слова, щоб помогти в твоєму горю. В мене всього
чотири листи від Алли, незвичайно
цікаві й життєрадісні, годі повірити,
що її вже немає. І все ж живі мусять думати про теперішність, а так про твого
сина та про дальшу творчість. Ще одна
причина, що я не писав, бо цього року
я перейшов гостру кризу мойого малювання. Останніми роками я почав
попадати в якийсь поверховий не то
імпресіонізм, не то реалізм і бачив, що
влажу в сліпий кут, бо до тих напрямів
в мене нема ні темпераменту, ні школення. Вирішив порвати з тим усім та
почав робити уявні речі – де я не
зв'язаний ні з буквальним колоритом,
композицією чи перспективою. Колись пошлю діапозитиви. Дякую за
фото Алли та розчудесну сорочку – як
ти міг розстатися з такою красою? Чи
треба книжок, та яких, або щось інше?
Твій Любослав.
Від П. Кардаша14
(Мельборн 12–1V–73 р.)
Вельмишановний Вікторе Зарецький!

Вибачте, що звертаюсь до Вас безпосередньо, пробував я це полагодити
через шановну 3. Ф., якось нічого не
виходить.
Історія, мабуть, Вам відома, а саме –
виконання для нас художньої картини.
Проект, напевно, вам також відомий.
Моє прохання до Вас – прошу зробіть
це для нас. Ми Вам заплатимо то чи
грішми, чи, може, схочете, щоб Вам
щось вислати. На все ми згідні, тільки
прошу Вас, не відмовте.
З правдивою повагою до Вас Петро
Кардаш.
Від М. Писанка
(Генічеськ, 1963–65 рр.)
Пане Вікторе!
<...> У мене був оце удар, удар серця,
що погрожує інфарктом. Це не цікаво,
може, для Вас, але це перебудовує всі
поняття для мене, тобто, – що вчора
було важливе, а сьогодні вже нема ціни.
Працю мою треба вспіти передати
Україні. А де ця Україна? Де люди зараз
серед інтелігенції? Є великий натовп і
зубожіння душі. Ми не піднялись, мабуть, до європейського рівня і не підтримуємо один одного. От Вам, наприклад,
важко просто відповідати. Мабуть, йдуть
лихі часи, коли так багато людей живуть
як кроти. «Я», і більше нічого немає.
От сідайте лишень і відповідайте по
змісту листа. Або сідайте на залізницю –
купуйте квиток – і приїжджайте до
мене. Буде де спати, та ще й допоможу
Вам з їжею, якщо на цей раз Ви там так
збідніли. В усякому разі юшка, риба
печена-варена, буде. Для Вас буде дуже
важливо ще раз щось важливе знати від
мене, поки я живий.
Цілую, М. Писанко. Привітання
дружині.

14
Петро Кардаш – громадський діяч, дослідник злочинів більшовизму. П. Кардаш хотів
замовити В. Зарецькому полотно, де були б козак, церква, криниця.
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В. Зарецький
З СІРОГО ЗОШИТА*

Батько не дуже любив писати, а тим більше переробляти чи редагувати
тексти. Але було кілька періодів в житті, коли виникала внутрішня
потреба висловитись, а іноді й обставини змушували братися за перо.
Одним з таких поштовхів були дискусії – в Клубі творчої молоді, в
бригадах монументалістів, де батько працював. Деякі свої думки батько
занотував 1966 року. Один задум було занотовано двічі. З цих двох, досить
хаотичних нарисів, я уклав один текст. Оскільки записи робилися в сірому
зошиті, то й назвав їх у батьковому стилі – „З сірого зошита”. Інший
поштовх – опір репресіям після листа 139, а потім боротьба за виконання
стели і фризів в Краснодонському меморіалі. Писалися заяви, пояснювальні
записки. Одне його есе, яке можна назвати „Доповідною запискою” – певно,
і є начерком до якоїсь доповідної записки. В ньому згадується і партбюро в
зв’язку з листом 139. То був 1969 рік.
Наприкінці 1980-х років батько написав автобіографію. Він іноді згадував
своє життя. Але в цьому тексті – „Біла тека. Автобіографія” – він написав
про одночасно яскраве і потаємне. В усному варіанті я, наприклад, знаю не
більше половини мотивів. Записувати ці спогади батько почав, якщо я не
помиляюсь, в другій половині 1986 року. І робив записи два роки.
Рукописи В.Зарецького дуже складні для роботи. Майже всі написані
поспіхом: почерк не дуже розбірливий; думка випереджає руку – багато
еліпсисів, перескоків теми. Деякі речення, абзаци написано російською мовою. У важливих випадках позначено скорочення, нерозбірливе написання чи
переклад на українську мову. В роботі над „Білою текою” брала участь
М.Зарецька (Григор’єва).
О. Зарецький
*
Вперше опубліковано – Віктор Зарецький. З сірого зошита // Київ. – 1992. – №1. –
С. 158 – 167. Вступ ну примітку подаємо без змін.
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Хто цікавиться дитячою творчістю,
хто буває на Республіканських виставках
дитячого малюнка, той безперечно зверне увагу, що слабкі малюнки – це малюнки дітей Донеччини, Харкова.
Ужгород, який має 50 тисяч мешканців,
стоїть на 10 голів вище. (Був здивоний
малюнками студії Херсонського чи Миколаївського текстильного комбінату).
Дитяча творчість – це світова культура, це ціла світова школа. Радянські
художники-діти більш відомі за кордоном, ніж дорослі. Діти безпосередньо
творять образ – образ кольоровий
(фарба закладається площинами). Колір дзвенить. Усувається все, що заважає рішенню образу. Дитяче і народне
мистецтво має багато спільного. Воно
пов'язане з безпосередністю створення
образу, кольором, як головним компонентом. Дорослий сприймає предмет,
діти – суть. Минулого року моїм колегам було доручено зробити стелу на
кордоні Білорусії та України1. З Мінська
сказали: «Що Ви нам привезли – націоналізм? (На ескізі білорус та білоруска в народній одежі). Білорусія –
перша республіка, яка позбулася всякого націоналізму. Малюйте робітника
та робітницю в комбінезонах». Я не
згоден був з ескізом, який везли з
Києва. Я не згоден, коли етнографією
прикривають національне. [...].
Те, що ми зараз називаємо національною культурою, можна тільки
пов'язувати з козаччиною, з тим, що
було років 300–400 тому.
Я не згоден і з тими, хто вимагає
робітника і робітницю в комбінезонах.
Бо справжній шлях – це шлях взаємозбагачення, а не взаємокастрації. Першорядне значення має розуміння і
відчуття гармонії – я це безпосередньо
пов'язую з синтезом.
1
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Примітивно я це зрозумів на лузі
років 7–8 тому: мова, рушники, природа, чорногузи, чарка, пісня. Більш
конкретно: коли в той самий час свою
роботу, зроблену методом «обнюхування і облизування», я вніс в хату (хата
вся в рушниках), – ніс як шедевр, а
побачив, що мертве, мертвеє духом,
чуже. В хаті була гармонія, був комплекс неповторний і неможливий в іншому місці. Я відчув тисячоліття. Це
гармонія цієї землі.
Те, що я кажу, має безпосереднє відношення до образотворчого мистецтва.
Можна малювати шахтаря, а бачити в ньому Богуна. (Головне – що за полотном).
Забіліли сніги, забіліли білі.
Заболіло тіло козацьке біле, ще й головонька.
Ой, наступала та чорная хмара.
Ой, вбито, вбито, затягнуто в жито.
Червоною китайкою личенько покрито .
[...] Ми звикли, що українську природу малюють солодко, – незнання суті
штовхає на це. Місяць – луна; бузок –
сирень; веселка – радуга; весілля – свадьба.
Мова як образ. Живопис Собачко,
Приймаченко надзвичайний тим, що
це своя мова. (Не можна їх плутати з
любителями). Це образотворча культура народу, де колір на першому місці, –
народ має не тільки пісню. Художник
мусить стояти на природньому грунті.
Років сім-вісім тому життя поставило
перед художниками два питання: а)модифікація традиційних форм; б) орієнтація на Захід. Зараз час фінішу і багато
про що можна казати конкретно. Модернізація є тільки модифікація. Нема
кореня, ну, зробили модернізацію, а
далі що? – яма. На Україні вплив Заходу був досить сильним. Всі ці впливи
виродилися в провінцію. Епігон є епі-

Переговори велися в 1965 році. Далі ескізів робота не пішла.

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ

Доярки, 1960 р., полотно, олія.

гон. Життя там, де розвиток, розуміння
основи як стартового майданчика.
Святий обов'язок художників – працювати над поверненням народові
його мови – образотворчої мови.
Центр ідеологічної обробки – церква –
синтез монументального, ораторського
мистецтва, графіки, станкового живопису (ікона). Відсутність власного
обличчя, своєї концепції штовхає під
різні впливи. Віковічне низькопоклонство, зневага і незнання своєї
культури призводить до втрати обличчя. Проходимо шлях від академізму
до стиляжництва. Стиляжництво виросло на чужому смітнику. Цей шлях
від хуторянства до стиляжництва має
останню зупинку – це задвірки Гамбурга. [...]. Пікасовщина – чуже, не має
землі – як на нашому грунті, так і взагалі2. В народному – не одна сторона
мистецтва (кубізм, фовізм і т.і.), а комплекс. Основа – образ. Все починається з образу. Як в кіно основа – це рух,
так в живописі головний компонент –
це образ. Радість дійти до образного
мислення. Не тягнути з чужого базару,
а своє піднімати до світового рівня.
Мистецтво там, де розум, думка (а не
2

Бузок. Біля хати, 1985р., полотно, темпера.

живіт – подобається і не подобається), де
тверда концепція, конкретність мислення, захист своїх позицій. Мистецтво –
нове, небачене – це те, що на своїй землі, це те, що розумне, йде від інтелекту,
а не від живота, це школа. Патріотизм є
тоді, коли є відповідальність перед народом, є духовне естетичне обличчя.
Патріотизм – гостре відчуття свого,
його захист, підйом на вищий рівень,
розвиток. Колір існує в часі і в народі –
мистецтво існує в часі і в народі.
Хуторянство – брати XVIII сторіччя і
тягти його в наш час. Західники: «все
наше – то гівно, а треба брати тільки
Захід. Два типи хуторян – «задвірки
Гамбурга» та «XVIII століття тягти в XX».
Перебування Дієго Рівери в Парижі
революціонізувало його як художника.
Кубізм відірвав його від академізму. А
свою творчість він поставив на народну
основу. Народне мистецтво мало абстракцію, кубізм, але в образі, а не окремо. Багато в чому Пікассо грунтується
на масках негрів. [...]. Кустодієв означає
початок через народ – не кривляння під
народ. В народному мистецтві – образ
загальний, образ цінностей. Глінка,
Толстой сюсюкають під народ.

У 70-80-ті роки В. Зарецький змінив на краще оцінку Пікассо.
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Весна прийшла. Жінка в зеленому, 1988 р.,
картон, олія.

Сад квітне, 1985р., полотно, олія.

За лісом – музика, 1985р., полотно, олія.
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Який то образ, коли пишеш натуру –
образ вмирає. Образ – в кожному рішенні, відкритті. Мозаїка – матеріал –
образ. У Мікеланджело – ракурси.
Рання готика – образи. Лінія, композиція, пляма. Образотворче мистецтво
не має сюжету. Воно має зміст. Мистецтво розраховане на роздум. Лінія –
фарба – пляма – зміст. А не який є
сюжет. Образ – історичний колір. Колір в кіно. Колір в телевізорі. Ідеальна
техніка кольорового фото. Нема надії,
що мистецтво буде за сірим тональним
мистецтвом. Майбутнє за синтезом, за
своєрідним кольоровим органічним
мисленням.
Форма – то є зміст, суть. Образ –
синтез, а не жарт. Образ віками тяжіє
над художником. «Образ – синтез» –
коли акцентується одне. Ван Гог («Кав'ярня») – очима убивці подивитись на
світ, а не брати з натури, – відчути
страх. Колір діалектичний. Теплохолодний – єдність протилежностей. Ван
Гог – це природа емоційно небачена,
але не образ. Це не бутафорія, це й не
школа. Це природа, побачена очима
Ван Гога. А натуралізм – то є пап'є-маше, зовнішність. [...]. Дієго Рівера – розповідь. Сікейрос – образ (інколи шарж).
Спільність – єдність рухів, тло, складки
на фігурі. Рух кольору через протилежності – мистецтво. Колір діалектичний.
Художник має свою мову. Історія мистецтва – це історія форми, кольору.
Подобається чи не подобається –
це коли суб'єктивність на першому
плані. Об'єктивність, історичність розвитку мистецтва – це не від живота.
Багато кому імпресіонізм не подобався, але перемогли об'єктивні закони.
Як у Баха нескінченність варіацій,
така ж нескінченність у чорному-біломучервоному. Михайлівські мозаїки –
духовне обличчя епохи, не рабство, а
розвиток. Мали свою мову. Рух скла-
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док, хмари, небо – активність виконання, єдність. А багато монументальних
речей вже трупи, не витримали часу.
Перший принцип – архітектора –
отримати роботу. В архітектурі форма
та функції єдині. Органічна архітектура –
природна. Будувати на основі ясності
думки та смаку. Класицизм (соціалістичний реалізм) – не висловлення думки, а маска.
Держава – прес. Цей прес – державний світ – тисне своєю ідеологією,
щоб не потонути.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Після смерті Сталіна, коли нам відкрили принадності бугі-вугі, рок-н-рола
та ін. і в Києві була манія стиляжництва, в передачах іноземного радіо для
Радянського Союзу було порівняно
мало словесного ідеологічного матеріалу. Іноземна пропаганда прекрасно
розуміла, що на даний момент немає
масового споживача. Почалося з бугівугі – це серце духовного життя, модних течій на Заході. Молодняк косяками
став жити чужими ідеями.
Зараз все навпаки. Потяг до інформації посилився. Люди хочуть знати і розібратись. І головне – скучили за
ідеологічним життям. В душу влили
радіо. І головною ідеологічною зброєю
стало радіо – новини. І в цих передачах
одне з головних місць займали матеріали про суди, котрі пройшли в Москві та Києві. Скарги, репортажі про
табори, опис допитів і таке ін.
На партійному бюро мені сказали,
що ті, кого судили, – агенти іноземних
розвідок. Виходить, що іноземна розвідка задумала операцію, а ми її виконали. Виходить, що іноземна розвідка
нашими руками фабрикувала наклепницьку злісну кампанію проти нашої
держави. (...нерозб.). Для мене це дуже
серйозно. Коли я сказав, що мені бо-

лить за репутацію, на партбюро відповіли, що начхати на те, що про нас
думають за кордоном. Всієї кухні і подробиць державної політики я не можу
знати і це не моя справа. Але результат
я можу відчути на своїй шкірі. І якщо
факт мене турбує, то сказати про це мій
обов'язок, обов'язок громадянина. В
Давньому Римі було таке визначення
раба: людина, що не цікавиться громадським життям, завжди похмура, не
задоволена і відвідує лише видовища.
І коли на партійному бюро я говорив про процеси, то я мав на увазі
тільки цей громадський бік скрави.
Мені ж сказали, що я взагалі не маю
права мати та висловлювати свою думку, у нас демократичний централізм і
меншість автоматично підкоряється
більшості, що є московське радіо та
газета «Правда», і цього цілком достатньо. На партбюро мені сказали просто,
що в монументальнее мистецтво протягується буржуазна ідеологія і що з
цим пора кінчати.
Чому я послідовно виступаю на захист монументалізму? В монументальному мистецтві я бачу єдину силу,
котра здатна протистояти головній силі
буржуазного впливу на нас – індивідуалізму. Велич монументального
мистецтва виявляється тільки там, де
воно пов'язане з державною ідеєю. Це
ствердження, агітація і розвиток тих
ідей, на котрих грунтується ідеологічна
основа держави. Це виховання в душах
людей сили цих ідей, сили їх духовної
величі, можливість переживати їх в
сильних образах.
Виходить, що монументалізм може
існувати, коли він пов'язаний з культовими спорудами. Це його стихія. Коротко зупинюсь на музеї «Молода
гвардія» в Краснодоні. По суті, це
комсомольці, майже діти, які знайшли
в собі силу піднятись проти вермахту. І
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Портрет невідомої, 1982 р., папір, олівець.

справа не в тому, скільки німців вони
вбили, тут вся суть у величі духу. Це не
романтичні могили, а та вічна активна
сила, котра завжди буде нагадувати
своїм прикладом, як треба діяти у важкий для Батьківщини час і виховувати
здатність до цього.
А що ми бачимо в житті? Музей
краснодонців – будь ласка, – але ж
музей то зовсім інша справа. Це свого
роду архів, зібрання наукової документації. Музей може бути історичним,
зоологічним, археологічним і т. д. Але
причому тут вічно жива ідея величі духу
Молодої гвардії. Зміст – одне, а форма
зовсім інше. Чому я і кажу, що форма є
суттю змісту. І ми всю свою духовну
велич, все те краще, що ми маємо і на
основі чого ми маємо виховувати нову
людину, вклали в музей. Ми маємо стадіони, маємо палаци спорту, але форми
для ствердження своєї духовної величі
не знайшли. Мова йде про ствердження
нашої ідеології в н а ш і й ф о р м і. Тільки тоді ми зможемо мати позицію в
боротьбі з індивідуалізмом.
В чому коріння зла в нашій культурній політиці (маю на увазі художників) –
основа нашої культурної політики:
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виставки, станкова картина. Всі монументальні культури створювались століттями, скільки жили, стільки себе і
стверджували. Готичні собори будувались
століттями. Одне покоління залишало
наступному і роботу і творчу ідею – для
завершення. Ми ж робимо художню
виставку до 50-річчя, вона повисить
тиждень і після цього 50-річчя як не
було. [...].
По суті, станковізм з'явився в епоху
Відродження. Коли багаті люди прикрашали свої палаци портретами та
картинами. Станковізм завжди був
пов'язаний зі смаками вузького кола
людей, здатних платити, тобто людей
пересичених. І скільки держава не буде
шукати виходу з цього індивідуалізму,
вона його не знайде. Бо основа індивідуалістична. І вічно голова і мозок
будуть на Заході, тому що там і ідеологія, і головна к у х н я . [...].
В основі пам'ятника лежить фіксація особи, індивідуальності. Пам'ятники ставили царям, князям, великому
панству, прикрашали усякою всячиною. Ми теж почали будувати пам'ятники Леніну – прикрашати не слушно,
бо з вигляду чоловік був простий та й
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одягнутий був просто. Зробити натуралістичне – ніби теж погано виходить –
сухо, та й не в документалізації цінність. Починаєш спрощувати – виходить болванка. А все через те, що для
нас Ленін – символ духовної величі, вершина нашої ідеологічної думки. [...].
Тут без комплексного рішення не
обійтись, – щоб Були майданчики, де
можна і в піонери прийняти, і в комсомольці [...]. Тільки комплекс – від
ідеологічного до скульптурно-архітектурного рішення, де буде місце і рельєфу, і мозаїці. Для великої художньої ідеї
індивідуалізм є тим м'ясом і кров'ю,
звідки можна брати ті нові знахідки,
що потрібні великому.
Тіло – індивідуалізація, голова –
ствердження ідеї в монументальних
образах. І біда нашого монументального мистецтва в тому, що воно не має
своєї стихії – розмінюється на дрібниці –
ресторани, торці, «декорації». Це безумство – робити мозаїку на торцях –
влітку їх перекривають дерева, з зелені
стирчать незрозумілі шматки, місто і

так гамірне, а тут ще й очам нема
відпочинку.
Вся сила в центрах ідеологічного
впливу і страшно, що там халтура. Позиція партбюро шкідлива. І на партбюро, і на пленумі я виступав на захист
монументалізму. Якщо я переконаний
в своїй правоті і відступаю, значить, все
краще, що вклали в мене партія, народ
і традиція, – згнило. Реставрувати сталінщину неможливо, всяка нова ситуація і нова епоха потребують і нового
рішення. На партбюро було піднято
питання Вітчизняної війни. Я назвав
ліриками людей, які живуть тільки
спогадами, – пенсіонерами. Життя є
життя, і коли я бачу бабу, котра навкарачках в страшну спеку визбирує годинами колорадського жука, в мене
зникає всяке бажання спогадів. Життя
вимагає конкретних рішень. А саму
війну я ніяк не можу назвати лірикою,
тим більше, що сам пройшов крізь неї.
Все перекручено. Мене звинуватили в
націоналізмі. Тут я можу сказати одне.
Якщо я, як художник, не знаю культури того народу, серед якого я живу, я
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просто не зможу бути художником і
буду без душі і без м'яса.
БІЛА ТЕКА. АВТОБІОГРАФІЯ
Батька пам'ятаю таким: високий, з
чорним розкуйовдженим чубом, він у
нього був кучерявим, та рудою бородою.
Казали в родині, що його прабабка була
туркеня. З війни привіз її прапрадід.
Рідна батькова сестра Іларія, а моя тітка,
була смаглява, з темними кучерявими
косами. Я її бачив вже немолодою, і вона
вражала красою та незвичайністю. Перший її чоловік був племінником поета
Олеся. Кандиби – було їх прізвище. Я з
дитинства пам'ятаю фото: О. Олесь в
центрі, навколо купа родичів. Іларія
призначала побачення зразу п'ятьомшістьом хлопцям під великим деревом,
а сама ховалася в кроні. Коли вони починали битися, виганяючи один одного,
вона зістрибувала з дерева, на якому сиділа заховавшись, велесо сміялася – цур
тобі, пек. Розганяла та розіймала невдах.
Кандиби славилися гарними голосами.
Майже всі співали в царському хорі –

Дівчина, 1980 р., папір, олівець.
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так переказували люди. На сходах то
були перші промовці. Хутір Кандиби –
так тоді називали – був дуже заможний. В наш час – те саме – всі хазяї.
Коли я робив в Сумах роботу в обласному драмтеатрі, то тихенько питав –
кажуть, всі куркулі.
Батько мій був бухгалтером, починав комірником, і всю цю драбину
пройшов з самого початку. Дійшов до
головного бухгалтера Губахінського
хімічного комбінату. Це Північний
Урал. Після війни туди звезли все, що
лежало у німців по складах «Фарбеніндустрі» – це хімічний концерн. Ну,
звезли всіляке майно, різні скрині. І
був матеріальний опис, – що в ньому –
невідомо. Просто перелік – 1, 2, 3, і т.д.
Все було по кількісному обліку. А
з'ясувалося, що в скриньках не хімікалії, що в багатьох з них – майно.
Килими, музичні інструменти, порцеляна та всякі коштовності, що їх німці
позвозили з усієї Європи. Ну, почався
грабунок. Брали всі. Мій батько Іван
Антонович вирішив навести порядок:
перерахувати, описати і взяти на облік.
Мати шила сукні для дружини одного
з начальників КДБ (НКВС), і та їй
каже – по секрету: уб'ють Івана Антоно-
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вичи, сама чула. Я тоді був на III курсі –
на практиці в Каневі. Отримую телеграму – негайно виїжджай. Кинув все,
приїхав на Губаху. А дорога така: від
Києва до Москви, потім в Перм, звідти
до Губахи 300 кілометрів на північ
електричкою. Приїхав. Мати жовта,
щохвилини запалює цигарки, батько
якийсь пригнічений. Приїхав Первухін, це був міністр хімічної промисловості, подивився на те все і каже:
Іване Антоновичу, облиште те все. Не
можна зняти обком, міськком, КДБ,
ми вас переведемо в інше місто – Солікамськ. Теж комбінат, правда, ще далі
на Північ. А тут перемогти не можна.
Батько затявся – пішов з хімічної промисловості, хоча у нього майже була
пенсія в кишені – на хімії її дають
раніше. І опинився він в Теплому Озері
на Далекому Сході. Цементний завод.
Єврейська автономна область.
Під час війни я отримав повістку до
військкомату, прийшов. Військком
каже: принеси два мішки борошна,

інакше підеш в армію. Це був січень
1943 року. Я кажу батькові про те все.
Жили ми тоді в Обідімо під Тулою. Він
працював головним бухгалтером. Мені
важко сказати, чи зміг би він дістати ті
два лантухи. Але суть не в тому. Він мені відповів: «Тобі рано ставати негідником, іди воювати». Так на початку
лютого я пішов воювати.
Мій дід Антон, його я не бачив. І
він, і бабуся померли скоро після революції. Дід Антон казав моїй матері:
«Маруся, я нічого так не люблю, як
будуватись». Був фізично сильним.
Служив якийсь час в армії, пішов з неї
чи не вахмістром. З грошима. Його рід
був збіднілим і він поклав собі за мету
поновити достаток. Тримав казенку –
державну продаж горілки. Казали, що
в його будинку було багато наливок,
запіканок, вишнівок, слив'янок. Прибиральниця, яка мила підлогу, куштувала потихеньку все, потім звалилась,
голову поклала на ганчірку й солодко
спала. В 60 років дід знову одружився,
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взяв молоду жінку. Старший син, теж
Іван (років на 15 старший від батька)
боявся, що вона розтринькає гроші – в
родині пролягла глибока тріщина.
Дядько Іван був по-своєму видатний, дивний. Я бачив у нього в хаті, в
селі Варварівка на Полтавщині, де він
вчителював, грамоту старшому писарю
Першої Кінної Армії, підписану Ворошиловим та Будьонним. Вчився в Варшавській комерційній академії, в
Першу війну був офіцером газової команди. В газову команду брали найсильніших, рішучих, як нині космонавтів. В
Білопіллі ходили чутки, що служив у
контррозвідці у Денікіна.
В Обідімо ми потрапили з Північного Уралу, куди в 1941 році евакуювали завод з Дніпродзержинська
(Камінського). Спершу поїхав завод,
потім ми. Їхали з Уралу до Обідімо десь
наприкінці квітня. Голод. На станції
Янаул, що в Татарії, давали суп. Його
варили просто на станції у великому
казані. Покажи відрядження, і тобі
наливають. Точніше: наливали всім, у
кого була кастрюля чи казанок. Скільки той казан може стояти на невеличкій станції? Батько встиг отримати
суп, встиг зачепитись за останній вагон. Мати, як завжди, не знаходила

Не розвиток, а виживання, 1985 р., папір, олівець
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місця: «Пропав Ванічка». Прийшов
батько, на червоних пальцях вже з'являлись білі пухирі опіків. Суп був
трохи з жиром, зразу ж з вогню, і все це
лилося на руки. По дорозі за Москвою –
колони німецьких машин, чорних,
мертвих. До зими німці не були готові.
Солдати замерзли в степу, скупчувались біля невеликого багаття, палили
переважно шини від машин. Були і
окремі змерзлі. Діти їх перевертали на
спини і катались як на санчатах. Станції забиті технікою, гарматами, засипані талим снігом. В Обідімо ніхто не
сіяв. Повно звірів, що повтікали з Брянських лісів, де була війна. Звірі: лисиці,
зайці, птахи – земля вся в квіточках замість хлібів та городини. Рай та й годі.
Перші спогади про матір – велике
материнське кохання. Тендітна жінка з
великим круглим чолом та великими
очима. Дуже рухлива. Перші спогади
припадають на період голоду. Спочатку
ми жили втрьох – батько, мати і я. Батько працював комірником на хімічному
заводі в Юзівці (пізніше Сталіно).
Потім приїхала бабуся з молодшою дочкою Олею, красунею, але хворою на
епілепсію. Приїхало піаніно, якісь речі,
шуба – шуба, в котрій виявилася миша.
Боже мій! Скільки було вереску! Жінки
чомусь дуже їх бояться. Мама одягла
шубу, а під підкладкою повзала миша.

Жіночий портрет, 1985 р.,
полотно, темпера, мішана техніка.
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Портрет А. Горської, 1960-ті рр., папір, олівець.

Голод. На вулицях підбирають
мертвих селян, з них багато дітей. Заводчани ледь тягнуть. Батько з відчаю
вдарив кулаком по столу. Молоді, сильні, красиві – працюють, а жерти нема
чого. Бабуся зняла сережки, останні
золоті, і матуся поїхала в Маріуполь, до
торгсіну (торгівля з іноземцями). Потім були млинці на соняшній олії.
Мати почала давати уроки музики.
Єдине прізвище учениці, котре я запам'ятав, – Рабинович, дочка фінінспектора. Ноти з малюнками. Шопен,
Шуберт, «Віють вітри». Ще пам'ятаю:
мати була велика переживальщиця. В
ті часи величезна кількість людей їздила. Революція, війна всіх хилитнула.
Одні кинулися шукати шастя, інші
їхали від нещастя. Тоді на станціях не
було написів «кипяток», писали «окріп».
Замість «почтовий ящик» – «скринька». Вокзали забиті людьми. Сморід.
Носильник переплутав поїзди, не приніс своєчасно речі, закомпостовано
квиток – як хвилювалася мати! В вагоні я захотів пити. Гаряча вода – це
чай, а чай це вже їжа. Мама вийшла на
зупинці, потяг рушив, а мами нема. В
купе почали хвилюватись – що робити
з хлопчиком? Матуся потім прийшла –
встигла сісти в інший вагон.

Два голови, 1978 р., полотно, олія.

Мама працювала тапером. Фільми
були німі і йшли під супровід фортепіано. Фільм «Овод». Я іду сценою до
мами. В залі свист – я заважаю. Жінки
ходили тоді переважно в червоних
хустках. Щоб я мав яку-нубудь справу і
ніколи не заважав, мені треба було дати
паперу та олівця: і я малював. Матусі
нема вдома і я пішов її шукати. Куди?
Треба було шукати в магазині. Взимку
мати одягала мені хутряну шубку, башлик. Вийшов – завірюха, нічого не
видно. Кінець кінцем дійшов. В крамниці всі ахнули: Маруся, твій Вітя
прийшов! Я був весь у снігу.
Мати любила співати і танцювати,
батьку це не подобалося – він був дуже
ревнивий. Бабуся – Анастасія Кіндратівна – була ціла фабрика. Вона з шести років заробляла гроші: шила прості
речі. Раніше, коли розподіляли спадщину, то часто бувало, що наймолошому нічого не перепадало. Кому хата,
кому корова, кому кінь, а наймолодшому – в учні до шевця або кравця. Так і
бабуся, її чоловік Андрій мав таку ж долю –
його віддали відчиняти двері в лавці.
Десь 1933 року пішла бабуся паску
святити, а там комсомольці та дівки в
червоних хустках закидали камінням.
Прийшла сумна, посиділа і сказала:
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Принцеса метеликів, 1987 р.,
папір, кольорові олівці.

«Не добром це кінчиться. Христос був
за бідних – і чого це влада, що теж за
бідних, робить таку шкоду душі».
Бабуся вірила в бога фанатично і вірно,
але по-своєму. Вона була весь час з
голкою і біля машини, весь час шила.
А це інтереси замовника і завжди
година пік перед святом та і перед
релігійними святами. Бабуся молилась
Богу – просила вибачення – і робила в
святий день, щоб десь по обіді здати
роботу. Вона не варила, не прала, не
прибирала – тільки шила. Зранку не
дуже любила рано вставати, але запівночі легко сиділа. До одягу була байдужа, але дуже любила, щоб на ногах
були гарні черевики. Згадувала, що
тільки в церкву ходили взуті, а так –
босі. Коли голодомор відступив і роботи у неї стало більше, замовниці, – а
вона кравець жіночий, хоч пошити
могла все, – приносили всілякі солодощі. Мармелад помаранчевий або лимонні дольки, – особливо на Паску чи
в піст, або на Маковея. Мак, потертий
з молоком і смачними булочками,
сьомга, осетрина, ікра чорна зерниста
і паюсна, буженина, сирні бабки, маслини, розміром з чорнослив, всілякі
тістечка. До революції у неї була серйозна кравецька майстерня. Були замовниці, чоловіки яких потім сиділи в
Кремлі клерками чи й начальниками.
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Жінка, що лежить, 1988 р.,
папір, олівець.

Коли забрали Івана Івановича – чоловіка материної сестри Лілі, батька Кості
та Володі, – вона їздила до Москви.
Сказали: зараз нічого не можна зробити. На той час ремісників та селян
просто знищували. Біля нашого під'їзду
часто стояли фаетони, навіть машини
замовниць. Жінка начальника фінансового відділу шила тільки у бабусі, бо у
неї була крива с..., і більш ніхто не міг їй
догодити. Вона казала: «Анастасія Кіндратівна, на вас такий стос доносів, але я
їми с... витираю». Бабуся любили згадувати минуле: «Якось з вишневої
наливки викинули п'яні вишні. Гуси
наїлися, а це десь 50 штук. Ой лишенько!
Гуси всі подохли! Яке горе! Ну, поскубли
пір'я, а гусей викинули. А зранку: га-гага! Стоять голі суси під вікном. А був уже
листопад». Цікаво, що коти, корови,
півні були близько до червоного кольору. Я їх ще застав. Потім з'ясувалося,
що це українська порода. Десь на Алтаї
мають скотину всякої породи, та оце
червона корова зветься «українською».
А то згадувала: «Прокотилася чутка, що
буде їхать цар і вийде з поїзда. Людей
зібралось сила-силенна. Було це, якщо
не помиляюсь, на станції Ворожба. Багато було людей в орденах, еполетах, де
там був отой цар – бог його знає». Бабуся була маленька дівчинка, враження
залишилося.
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Жива вода, 1989 р.,
полотно, темпера, мішана техніка.

Жили ми поруч зі степом, це був
Донбас, тільки-но Юзівку назвали
Сталіно. Був біля неї єдиний в Союзі
певного профілю хімічний комбінат.
Батько там працював спершу на складі,
а потім в бухгалтерії. В травні степ
вкривався червоними маками (воронками). Потім все вигорало. Тримався
степ зеленим до травня. Молоко влітку
було гірке – корови їли полин. Зимою
ходили в кожухах. Дорогий кожух був
смужками оторочений – щось подібне
до каракуля. Чоботи. Башлик – це
таке, наче капелюх з довгими кінцям,
які замотувалися на голові. Поступово,
десь за два-три роки, все зникло. Замість шкіри – кожеміт, замість кожуха –
тілогрійка. Але після голодівки був
спалах моди, танців. Білизну полоскали взимку в ополонці.
Бабуся свого чоловіка (мого діда)
Андрія Коломійцева ховала на початку
20-х років. Був час бандитизму. Вночі
влізли в хату, де він лежав, і навіть випили воду, якою його обмивали. Це її
вразило. Мого рідного дядька, його
сина Льоню, вбили в бою під Сумами.
Він був юнкер, денікінець. Тіло привезли до Білопілля. На похованні дід
виступив, сказав, що син загинув за

Вранішня зоря, 1988 р., полотно, темпера,
мішана техніка.
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А. Горська, Портрет В. Симоненка.
Початок 1960-х рр.

праве діло. З цієї причини всі Коломійцеви пізніше виїхали з Білопілля. Чоловіка тьоті Лілі – старшої маминої
сестри – посадили, як було вже сказано. Помер на Соловках. Спочатку
виїхала моя мама з батьком на хімічний
завод, а потім приїхала бабуся з молодшою дочкою Олею. Бабуся почала
шити, мати давала уроки музики, батько працював, а в хаті майже голод. Тоді
почали садити замість картоплі лушпайки з цяточкою зародку.
Діти грали самопалами – то був відгомін війни. Самопал – це шмат невеличкої труби з діркою для запалу, з
одного боку був заклепаний.
Я дуже пізно зрозумів, як це Бердяєв
передбачив перемогу більшовиків. А це
дуже просто. А я не розумів до кінця.
Щоб зламати слов'янина, його треба
розколоти, а потім кинути в громадянську війну. Клас на клас. І зараз одна
передача по телевізору смакує перемогу
червоних над білими, а через 15 хвилин
починається фільм «Война і мир», де
дворяни гинуть за батьківщину дуже і
дуже героїчно. Страшне єзуїтство! Ще
не відомо, як з цього вискочити.
В 1937–1938 роках в люту зиму, на
Півночі, в набитий каторжанами барак
вночі пригнали китайців. Лягти не
було де, повалились на мерзлу землю.
Прийшов п'яний, в кожусі і шкіряних
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А. Горська, Портрет І. Драча. 1963 р.

пасах, що рипіли, начальник, вдарив
по пиці лежачого китайця і пита: «Ну,
як комунізм?» – «Кому ніз – погано,
кому нар – добре,» – показуючи пальцем догори, сказав китаєць.
Іноземці кажуть: «Радянський
Союз добре – найдешевші дівки, найдешевша горілка і найдешевше кіно».
«Ой на хаті серп і молот, а у хаті смерть
да голод», – казали в 1933 році в
голодівку. [...]
Коли після армії та приватної освіти у живописця Орєхова в Тулі я не
вступив в Київський художній інститут, то потрапив в художню середню
школу ім. Т. Г. Шевченка. В інститут
мене брали, точніше я був кандидатом
на графічний факультет. Покійний
нині Вадим Одайник спитав: «Де ти
вчився?» По-суті, ніде. Тоді він каже:
«Не будь дурний, куди тобі поспішати?
Іди в художню школу. Там є Геннадій
Кириллович Тітов, у нього є чого повчитись». Пішов я до школи. Директором був Яблонський – офіцер, сапер.
Він довго не жив – були пробиті нирки. Каже, що я переросток. Хай
директор інституту дасть направлення.
Вступив в художню школу. Спати не
було де. Батьки могли вислати 30 крб.
Буханець хліба коштував 10 крб. До
холодів тинявся на горищі інституту.
Гуртожиток в школі був на 30–35 учнів.

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
Комендантом був Володя Шевчук –
так би мовити без платні, – але за
бажанням. Це був досить високий,
ефектний, з високим чолом та веселими очима вродливий молодий чоловік. Він спав біля грубки – єдиного
теплого місця. Поруч була шафа, де
висіла лютня і перед сном він робив
акорд. Він мені сказав: «Хочеш мати
койку, спи на підлозі. Місце звільниться – воно твоє». Койка – безкоштовна –
була моя мрія, моя єдина надія. Я спав
на підлозі не більше 15 днів. Хтось не
витримав і поїхав додому. Я ліг на його
місце. Це була перемога – щоночі було
ліжко, за яке не треба було платити.
Через Шевчука я потрапив в село
Горностайпіль, де намалював чимало
речей. Володя багато розповідав. Він в
селі був унікум: склав приймач, коли
ще вчився в школі, слухав. Він був легендою. Коли кінчав військове училище, почалася війна. Був зв'язковим.
Літав на У-2 (маленький, 2-місний літачок). Возив різні донесення. На третій день війни збили. Там, де впав, було
багато вбитих та покалічених. Якийсь

Група незалежних художників, учасників
Першої української національної виставки
в Москві, 1975: В.Сазонов, В. Макаренко,
Ф. Гуменюк, В. Стрельников.

поранений – ноги перебиті, кишки
розкидані довкола – піднімається на
руках і просить: «Браток, дай закурить». Потрапив у полон. Був фізично
сильним – прибирав залишки збитих
бомбардувальників союзників. У спеціальній команді було один-два німці і
п'ять-шість полонених з табору. Йшли
біля вокзалу – бомби кидали переважно по всяких комунікаційних вузлах.
Дивимось: а там діжка і написано:
«Жир з євреїв». В діжці смалець. Взяли
його для своїх табірних дистрофіків.
Після інституту років п'ять-шість
працював, як художник, на шахті. Весною дощі, глухомань, грязюка. Я,
фанат, вирішив полотно спустити вниз,
щоб з натури попрацювати. Але для
цього треба на кілька хвилин зупинити
вантажний стовбур. Ніхто не дає згоди.
Ні директор шахти (їх, по-моєму, називали керуючий шахтою) – не можна
зупиняти дуже важливий процес – ні
начальник тресту Сніжантрацит – молодий, досить пещений чоловік з мутними білими очима. А на той час в
«Огоньку» було надруковано мою ро-

За годину до автобусної подорожі по Україні,
1962 р. Зліва направо: І. Драч, Л. Танюк,
Г. Логвин.

29

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті

В мандрах Україною. Зліва направо:
О. Кириченко, І. Драч, А. Горська, 1963 р.

боту «Шахтарі. Зміна», яку я на цій
шахті і написав. І тому розраховував на
підтримку. Але вантажним стовбуром
іде вугілля і від того залежить план. Я
підійшов до десятника по навантажуванню і кажу: «Іван Данилович, мені
треба за могорич в шахту полотно
опустити». Він каже: «Я тобі, голубе, за
могорич оцю шахту зупиню на добу, і
ніхто не буде знати, як її запустити».
В час получки багато шахтарів, які
мешкали в гуртожитку, не могли після
пиятки доповзти до ліжка. Старі прибиральниці їх дотягували, гарно укладали. За це зранку отримували 25 крб.
(на нові гроші 2 крб. 50 коп.).
На шахті я проводив практику зі
студентами. Мій приятель був з молодою
ефектною дружиною. Дама крупна.
Прийшли на людський спуск – там
протяг. Дамі вітром задуло спідницю на
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голову. Шахтарі обімліли, побачивши
серед бруду, пороху і різного заліза, дроту
дебелі крупні жіночі ноги вище колін. В
мертвій тиші пролунало: «...твою мать».
Вчинки жінок часто важко пояснити.
Вона віддалась одному десятнику. Приятель гірко плакав, розповідав [...].
Я написав портрет дочки головного
інженера. Сам головний інженер був
геть татуйований: від крейсера «Аврори», вождів світового пролетаріату,
гасел типу – «с малих лет в жизни
счастья нет» до сцен кохання, переплетених зміями. Він дозволив мені
лазити в шахту, коли б я захотів. Я тоді
малював посадчиків. Тоді бригади були
розділені. Посадчики – то шахтарі,
котрі садять покрівлю після виїмки
вугілля комбайнами. Справа ризикована: загавився – розчавить. Залишить
тумбу для кріплення – вирахують з
платні. І все це відбувається під суцільний матюк. Я, як завжди, дівчині в
ламповій багато не обіцяв, не приніс
ніяких сувенірів і вона дала мені лампу,
в якій світло загасло зразу, як тільки я
заліз до штреку (лави). Що робити? Чекати, щоб вийти разом з бригадою –
довго. Вирішив вийти сам. Нападали
пацюки, поки йшов людським ходом.
[...]. Щоб врятуватись, вирішив іти
через бремсберг – це прохід, де йдуть
вагонетки з вугіллям нагору, а порожні
спускаються вниз. Коли я вибрався
нагору, то сам собі не повірив, що все
обійшлось. Прийшов до їдальні перед
самим закриттям, випив 0,75 портвейна. Сидів тут в минулому капітан, якого вигнали з армії за крадіжки. Одне
око у нього було вибите. Він був п'яний
і тільки повторював слова, в яких зовсім не відчувалась скарга: «Я думав,
що тут люди, а тут така сама сволота, як
і я». [...]
Перші дитячі враження від заводів
і шахт, а я там виріс, там побачив світ.

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
Літо, спека, лежала баба вже з сивиною, спідниця задерта і по голій с...
повзає велика зелена муха.
Чорний хліб, скибка, полита олією
і трохи присипана цукром, – мрія. Був
дуже здивований, коли побачив білий
хліб. В 1935 – 1936 роках почався рух за
збільшення видобутку вугілля. Платили
чималі, як на той час, гроші. В платню
шахтар купував шафи, столи і навіть
піаніно. Потім це поступово за безцінок
пропивалось. З роботи йшли чорні,
страшні. Лазні при шахтах не було. Мились вдома в тазику. Родинні сцени
кінчались воєм, бійкою, у вікно летіло
все, навіть сама жінка. Обікрали начальника кримінального розшуку. Вивезли
все. Собака дійшов до колії, а далі все
пішло в небуття. Казали, що це злодії з
Ростова. Кримінальники з Одеси та Ростова були в легенді.
Софочка, София Павловна, где Вы
тетерь?
Раз на пляже стала Софа загорать.
Повернулась кверху задом – солнца
не видать.
Повернулась на спину – собрались все
мужчины.
Софочка, где Вы теперь?
Налюбоваться не могла на бравый вид,
Когда мне турок с улыбкой говорит:
Без мужа жить не стоит Вам.
А с мужем жить – один обман.
Разрешите, мадам, заменю я мужа Вам,
Если муж Ваш уехал по делам.
Даже злые урки – боялись Мурки.
Джазу не було. Серед хлопців ходила легенда, що десь є Америка і там є
джаз-банда «Золота Зірка» – всі негри.
В дощ ходили по паркану, точніше по
тих планочках, котрі збоку тримають
вертикальні дощечки. Одна дівчинка
оступилась – серед дорослих була співчутлива розмова, що вона позбулась
цнотливості. […].

В. Стус, 1960-ті рр.

А. Горська, 1950-ті рр.
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Портрет І. Драча. 1988 р., папір, олівець.

Громадянська війна багатьох покалічила. Сироти, бездомні. Інтелігенцію,
ремісників та «колишніх» ганяли. Люди
кинулись шукати щастя чи просто
поїхати з того місця, де жили. В Горлівці всі ці 1934–1935 роки був водовоз.
Він необережно їздив, наїздив на людей, ті обурювались, він говорив: «Позбавлений права голосу».
Донбас. Заводи вимагали, крім робочих рук, людей, які б могли рахувати, писати. І багато хто з офіцерів
царської армії, людей минулого,
працювали комірниками, бухгалтерами. Коли збиралась компанія
випити, погуляти, то все це були
свої люди. Другий чоловік Іларії –
прізвище Ворона – був артилерійський офіцер. Якось батько привів типового єврея Піню Хавкіна.
Він вчився з ним в гімназії. Так цей
Піня приїхав як ревізор. Пиятика
була серйозна. Той Піня на знак
любові до батька розбив свої окуляри, розтер їх ногами, а вранці
ходив по кімнаті дурний з похмілля.
І наштовхувався на всі предмети –
був надзвичайно короткозорим.
Батько мій був дуже ревнивий. Я
колись хлопчиком сказав йому здуру, що
бачив матусю з дамами і лисим дядьком.
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Боже, що було! Мати з болем говорила
мені: «Вітічка, нащо ти це зробив?»
Жили в заводському селищі. Це таке
мікрожиття. Знали, де лавки закоханих.
Хлопці, і я з ними, лягали під лавку з
голкою. І коли починались поцілунки
«взасос» – обережно кололи в сідниці.
В той час з'явилося морозиво «Ескімо», електрозавивалка для дам. Були
майстри, котрі ходили по хатах для цієї
справи. А також вчителі танців. Все це
десь 1937–1938 роки. Танго, фокстрот,
вальси, блюзи. Все було в могутньому
танцювальному онанізмі. Бабуся робила
примірювання замовницям. Дами роздягались, і я з великим інтересом розглядав їх ляжки та цицьки. Дами були
більшою частиною огрядні – дружини
начальників – жерли добре. Це зараз
інженер ніщо. А тоді була спеціальна
їдальня для інженерно-технічних працівників. Дружини іноді залишали бабусі
свої талони і я ходив по обіди. Якось
дивлюсь у вікно – вибухнула шахта
«Кочегарка».

Каталог художньої виставки
у Київському політехнічному інституті
“Діалог через віки”, Київ, 1987 р.

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
Алла сказала: «Не полізеш зі мною
на стінку (муралізм – є в українській
мові таке слово), не будеш бачити мене в
ліжку». Одна з перших робіт «Птах» (1965)
в Донецьку, в ювелірній крамниці навпроти обкому партії. Я тоді продавав,
чи точніше, мої роботи купували з
виставок. Роботи невеликі, але гроші
були. Бо членам спілки гроші за відрядження (добові) не платили. Плати
свої, але це не один день. Це півроку.
Алла була під впливом, чи точніше, як
фанат, здатна була працювати на ідею.
Коли вже сплинуло досить багато часу,
я зрозумів – ЯК ЦЕ БУЛО.
Бойчук в рішенні стильового ходу
брав за основу раннє християнство.
Натуральність відхилялась, викидалась. Власне, все доводилось до чистої
форми. Григорій Іванович Синиця – я
не знаю, чи то була його ідея, але він,
так би мовити, підняв прапор. За часів
М. Бойчука багато сиділо і багато загинуло. В 60-ті роки була так звана відлига. Ідея відродження чи зародження
українського мистецтва на основі на-

Виставка творів “Шлях. Погляд”, Київ, 1987 р.

родного. Поруч був Григорій Мєстєчкін. Він все проштовхував – писав.
З'явились виставки. Марія Приймаченко. Собачко-Шостак (збігла аж під
Москву). Повстяний – вибійка (теж
утік під Москву). Саєнко (солома,
інкрустація). Казали, що вчився у брата
Федора Кричевського – Василя. На
Саєнка покладали великі надії. Інтер'єр
(«Птах» в ювелірній крамниці) справді
можна було зробити винятковий. І
Синиця на цій основі робив свій крок, –
так би мовити, хотів стати батьком
нового руху. Він на одну ногу кульгав і
був уже не молодий. «Птах», як майже
всяка мозаїка, кладеться на вертикальній
стіні – щоб вона міцно трималася і не
обвалилася, на стінку наварили рейки, а
потім сталеву сітку. Синиця кульгав,
Алла – дружина і дама, і мені довелося з
першого поверху на другий перенести 3
тонни цементу. В готелі я кажу Аллі: «На
фіг себе губити – кидати живопис, де
почало вже щось складатись. І в мене
поганий хребетний стовп». Все кінчилось суперечкою – я її штовхнув, вона
мала близько 90 кілограм, і ліжко зламалось. Коли наступного дня в бухгалтерії я вніс гроші за ремонт чи нове
ліжко, всі баби на мене дивились блискучими очима. Вони були певні, що
ліжко зламалось саме тоді...
Коли я прийшов на вулицю Кавказьку 13 і зайшов до хати, мене зустріла жінка з купою червоних кіс,
перев'язаних червоною хусткою з темними смугами. Великі очі з червоними
прожилками, зморшкувате обличчя,
матроска, червоні джинси і щось подібне до чоток, великих, дерев'яних.
Сказала, що обличчя в неї вже старе,
але ноги молоді. Це була графиня Марія Ростиславівна Капніст. Справжня
графиня, що просиділа 24 роки. З них
20 – каторги, 4 – висилки. Коли вийшла на волю, 3 роки вчилася говорити –
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М. Стороженко. “Спудей”.
Фрагмент мозаїки “Києво-Могилянська
академія ХVІІ – ХVІІІ ст.”, Феофанія,
Київ, 1969 – 72 рр.
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суцільні матюки. Жила бозна де, по
всяких комірчинах – і обов'язково –
пацюки. Уявіть собі картину: сірий
підвал, пацюки, а біля стола сидить Графиня, яка складає вірші, читає, декламує. Нічого матеріального вже нема –
тільки духовний вибух і пацюки. Екстравагантність – це не те слово: червоні
коси, червоні очі, червоні джинси, морська тельняшка, дрібні акценти темних
чоток на грудях, якісь східні капці, природна вишуканість – і руки, як лапті, від
24-річної каторги. Мабуть, їй було багато років, можливо за 60, але це була жінка. Коли отримала маленьку квартиру,
спала у ванні, підклавши фанеру. Ванна
для баби – це рай. Бабу треба мити, а
цього не було, а як було, то в табірній
лазні, де могли і на мороз вигнати. І тому
спати в ванні для неї був кайф. Це була
аристократка без середини. Колись було
все: будинок в Пітері, будинок в Судаку.
Бажан допоміг їй отримати кімнатку як
нащадку першого російського сатирика
Василя Капніста. Як мені нещодавно
говорили, він в 1812 році клопотався про
створення української армії.
Що вона розповідала? Мати її була
секретарем першого радянського президента Академії наук, знала 16 мов.
Марія в 16 років взяла шлюб з конструктором дирижаблів. Якось при непі в хату забіг злочинець – просив
сховати. Вона його врятувала – переодягла швидко в костюм чоловіка і вивела чорним ходом. Через секунду
зайшло ГПУ. Той на прощання спитав –
«Як ім'я?» – «Я Марія». Коли її заарештували і посадили по справі Кірова, то
кинули в камеру до кримінальників,
щоб її ґвалтували по черзі і разом. Вона
сказала: «Люди, і у Вас, і у мене горе, а
ви хочете підлість зробити». З нар почулося: «Марія!» Це її пізнав той, кому
вона врятувала життя.
Київ, 1986–1988.

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ

Віктор Зарецький
МИСТЕЦТВО ІНДИВІДУАЛЬНЕ –
МИСТЕЦТВО КОЛЕКТИВНЕ*

Недемократичне, індивідуалістичне мистецтво зараз виправдовує крайні
форми егоцентризму.
Історично це почалося з епохи Відродження, коли з'явився станковізм,
коли замість органічного поєднання
архітектури з живописом (культова
споруда, фреска, мозаїка) та скульптурою з'явилася так звана картина,
тобто, коли художня річ могла існувати
сама по собі. Але де? В буржуазних салонах і для вузького кола людей. І чим
це вузьке коло у своїх смаках збочувалось, замикалось само в собі, то і
мистецтво йшло таким же шляхом.
З кінця ХІХ століття мистецтво почали розкладати на його “складові” частини.
Сезанн намагався розібратися в
конструктивній суті живопису. З'являється конструктивізм.
Фавізм – тільки динаміка кольору,
точніше фарби. (Живопис по суті там,
де колір виступає як образ).
Ташизм – тільки енергія плями.
Абстракціонізм – можна виправдати все, що хочеш.
Саме страшне в індивідуальному
суспільстві, що мистецтво стало модою, його програмують, як дизайн.
Перший висновок: у самій ідеї станковізму закладений індивідуалізм.

Брати в основу державної політики
комуністичного, колективного суспільства станковізм – помилка.
Наша ідея колективна за своїм
змістом і потребує тому не індивідуального бачення світу, а колективного.
Такою формою може бути тільки монументалізм.
У чому трагедія монументального
мистецтва?
а) Художник принцип індивідуального світу (від свого живота) – переніс
на стінку (в монументалізм).
Наші ідеали – не епоха Відродження, по суті – це епоха початку кінця.
Наші ідеали – в колективних школах, в епохальних культурах.
Готика, Єгипет, Стародавня Русь,
Ассирія і т. д.
Вони характеризуються цілісністю
ідеї, і тим, що його (мистецтво. – В. К.)
робило не одне покоління, не індивідуум. А одне покоління передавало
другому свої ідеали, свій мистецький
досвід для завершення. Наслідком таких нашарувань виникають епохальні
культури. (А не заходи до ювілею).
Головна риса епохальних колективних культур – це утвердження державної
ідеології в мистецтві. Воно ідеологічне
наскрізь. Держава несла в собі ідею,

*

Публікується вперше.
Підготовка тексту та примітки В. Костюченка. Цей матеріал передано мені Віктором Костюченком у 1992 році.
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Г. Севрук. Руки, 1971 р., темпера.

А. Горська. “Соняшник”
(портрет Є.Сверстюка), 1963 р.

Г. Севрук. Сльоза, 1971 р., папір, туш, перо.
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яка потребувала агітації, утвердження і
розвитку цих основ державності, виховання в душі людини сили цих ідей,
сили її духовних якостей, давши людині можливість пережити це в величних образах.
Другий висновок: Монументальне
мистецтво – це мистецтво епохи, народу, а не прояв індивідуалізму.
б) Монументалізм живе тоді, коли він
пов'язаний з культовими спорудами – це
його стихія.
Реалізацією державної ідеї (ідеології) може бути тільки культовий
архітектурний комплекс, поєднання
архітектури з монументалізмом.
Воля художника не в тому, щоб
задовольняти власні бажання. Воля
художника – у спрямуванні та реалізації великої мистецької ідеї.
Для нас Ленін – це вершина нашої
ідеології, духовна велич і втілення
всього кращого, що маємо.
І цю велич ми поклали в музей.
(Музей археології, музей історії, музей
зоології і т. д. – зрозуміло, бо тут мова
йде, так би мовити, про збірки мертвої
документації, певним чином архів).
Де ж мусить бути споруда з думою
(душею), яка здатна вражати своєю
ідеєю.
Форма подачі мусить виходити зі
змісту. Мене особисто вражають сучасні стадіони – утвердження і популяризація фізичної сили знайшли свою
форму. Чого зовсім не можна сказати
про наші “музеї”: революції, “Молодої
гвардії” тощо. Ми свою романтичну,
революційну душу сховали в мундир.
Зупинимось на музеї “Молода гвардія” у місті Краснодоні.
По суті, це підлітки, навіть діти
(Кошовий від катувань у 17 років посивів), які знайшли в собі сили піднятися
проти вермахту. Справа не в тому,
скільки німців вони вбили. Справа в
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тому, що це прояв колосальної духовної сили. Це не романтичні могили. Це
та постійна активна духовна сила, яка
вічно буде діяти, вічно буде нагадувати
своїм прикладом, як треба діяти у
важкий для батьківщини час.
І яка реалізація цієї величної ідеї?
Музей на рівні краєзнавчого. Мундир. Зміст один, а форма зовсім інша.
Форма і суть змісту.
Пам'ятник Леніну перетворився
дійсно у “пам'ятник”. З одного боку, не
можна робити Леніна занадто точно в
деталях, бо виходить сухо, треба якось
узагальнити, – виходить болванка.
Ми форму однієї епохи перенесли в
зовсім іншу. Ми сплутали різні речі:
пам'ятник особі, імператору, графу,
князю, що є особою, в якійсь мірі документом, і пам'ятник людині, яка
уособлює основи нашої ідеології. Царя
зняли з постамента, Леніна поставили.
Пам'ятник Леніну мусить бути
комплекс. Великий чи малий залежить
від призначення. Це може бути поєднання скульптури, рельєфу, мозаїчної
стели, може бути кілька стел, може
горіти вогонь.
Обов’язково мусять бути майданчики, де діти дають клятву, вступаючи в
піонери, чи юнаки – в комсомол. Все
це мусить бути пов'язане з рельєфом
місцевості і зроблене на високому рівні
духовного видива.
Скільки нам жити, стільки утверджувати себе, тобто нашу душу, нашу
ідеологію.
Теж саме можна сказати про Героїв
радянського союзу, Героїв соціалістичної праці, бо не в кожному місці можна
і треба ставити пам'ятник Леніну.
Не пам'ятники, музеї, могили, а
утвердження духовної величі, величі духу.
Закласти стелу “Ленін” на 50-ліття.
Робити можна й 2–3 роки. Це дата в
житті.

А. Горська. Гнівний Тарас, 1962 – 63 рр.

Портрет В. Стуса, 1972 р.,
папір, вугільний олівець.

В. Ленін (ескіз), 1971 – 72 рр.,
Дарницький обком партії, Київ.
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Вся наша художня освіта повністю
випала з життя. Наша художня освіта –
тінь колишньої Академії і по своїй формі – тінь індивідуалістичної ідеології.
Безперечно вчити малювати треба, бо це
школа, але це треба тільки напочатку.
А по суті ми вчимо невідомо для
чого. Школа мусить бути спрямована
на монументалізм, а індивідуалізм залишається як вариво, навіть як експеримент. Краще з досягнень, зі
знахідок надходить в голову, в загальну
ідею. І не треба боятись індивідуалізму,
коли поруч велика ідея. А без великої
ідеї індивідуалізм самоціль.
При ясності завдання, ясності рішення нічого не може бути абсурдним
(“Палац одруження”).
Основа життя – родина. Незабутність першого враження, своєрідність,
святість обряду. Його серйозність, глибинність традиції, – це теж ідеологія.
Це державне замовлення, це не
стихія, і це замовлення вимагає точного рішення, точної відповіді. І в рішенні “Палацу одруження” і “Молодої
гвардії” не може бути стандарту. Вони
несуть різний зміст, а значить і форма
(вона мусить бути суттю змісту) різна.
Тут прояв індивідуалізму просто неможливий. У своїй основі споруда має
ясні ідеологічні цілі, які розраховані не
на індивідуальні смаки, а на колективний вплив, і з смаків глибоких, справжніх, кращих колективу виходити.
Мова йде про утвердження нашої
ідеології, нашої величі в нашій формі.
По суті, утвердження кращих наших
духовних якостей мусить бути тим ідеалом,
тією метою, по якій ідуть всі наші люди.
Мусять бути центри ідеологічної роботи і помилково місто “прикрашати”
вояками (обірваний аркуш. – В. К.),
38

Мандри Україною. 1967 р. Зліва направо:
Ю. Милко, О. Кириченко, І. Драч, А. Горська.

Г. Севрук. Пролісок (Надійка Світлична),
1972 р., полотно, темпера.

Портрет Зун Ко Лі, 1974 р.,
папір, олівець, акварель, гуаш.
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Заплітає косу, 1983 р., папір, олівець.

Портрет Р. Недашківської, 1973 р.,
папір, вугільний олівець.

Невідомий художник. Дружній шарж
на В. Зарецького, 1962 р., папір, олівець.

і так багато шуму і (обірваний ар куш. – В. К.) рухів.
Тільки при цих умовах може бути
позиція в боротьбі з чужою ідеологією.
Ворог індивідуалістичний, ми колективні. Всяка боротьба, а тим паче ідеологія, вимагає позиції. А так ми не
маємо ясності в наших позиціях мистецьких, гірше того – стоїмо на чужих
позиціях або є їхньою тінню.
Четвертий висновок: Наше суспільство комуністичне, колективне. Основою
нашої ідеології в культурній політиці мусить бути утвердження нашого ідеалу,
нашої мети, а також утвердження духу
людей, які поклали голови і трудове життя на те, щоб люди мали живий ідеал,
живий приклад.
Ідею треба утверджувати формою,
здатною впливати на душу.
Вершиною нашої культурної роботи мусять бути не виставки (вони
були і будуть), а культові споруди,
синтез архітектури з монументальним
мистецтвом.
Примітка. Читаючи начерк статті
Віктора Зарецького, слід пам'ятати, що
писалася вона 1968 (?) року. “Шестидесятники” на той час уже були розсіяні, розвіяні, роз'єднані. Але їхні ідеї
оновлення суспільства подекуди ще
жили. У вирі “шестидесятників” був
Віктор Зарецький. Смаглявий, з великими іскристими очима, поривистий (?),
він завжди був бажаний у редакціях, на
виставках, на зустрічах. Він володів
притягальною, магічною енергією. Вона випромінювалася із його картин та
портретів. Зарецький того часу видавався нам на рідкість національним
художником. У зв'язку з цим, вірніше
через це, він мав багато прихильників
і, звичайно, багато противників.
На фоні нарочито огрублених образів людей з народу Зарецький творив
образи інтелігентні, одухотворені.
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Настя, 1985 р., папір, кольоровий олівець.

Проте, наприклад, і нині вражає портрет письменника Степана Васильченка. Вульгарно-соціологічна критика
30-х років представляла його обмеженим, патріархальним селюком. І раптом у Зарецького – інтелектуал, з
тонкими рисами обличчя, з високою
напругою думання. Дивувало, як Зарецький щедро брав з національного
мистецтва барви, образи, легендарність, казку і переплавляв у собі...
У мистецькому плані ми були виховані на офіційній формулі: мистецтво –
соціалістичне за змістом, національне за
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формою. Хто думав не так, той опинявся по той бік барикад. Як показує
сьогоднішній день, тодішня ідеологія
відкинула по той бік барикад багатьох
визначних майстрів пера і пензля. І вже
ж, звичайно, ніхто не смів замахнутися
на формулу. Та все ж замахнулися. І
мене, редактора журналу “Зміна” (нині
“Ранок”), не раз викликали і “вчили”,
в тому числі й за відступ від цієї формули. Чи може форма бути змістом? Митці мені показали і я повірив, що може.
Так є. Заберіть у Сікейроса, у Нестерова,
у Кричевського національну форму і
що з того вийде. Мені здавалося, що це
зрозуміло всім. У розмові з Зарецьким
виявилося, що в нього своє особливе
розуміння мистецтва, а у тлумаченні
поняття форма і зміст ми сходимося. Я
запропонував йому написати статтю.
Він погодився. У записці до мене він
зізнався, що задумав написати книгу. І
начерк статті, що дає мені на ознайомлення, має перерости у теоретичний вступ до неї.
Зараз не можу пригадати, чому ми не
продовжили роботи над статтею. Думаю,
причина та ж сама: боялися, що нове,
оригінальне – не пустять, бо все заганялося під загальний сірий рівень.
Мені здається, що в цьому начерку
статті є спірні моменти. І зараз, безперечно, Зарецький писав би її не так. І все
ж вона й сьогодні цікава й актуальна, як
документ часу, документ боротьби.
1968 рік (?) був роком ІІІ з їзду
художників СРСР. Ні один із промовців не сказав на з’їзді нічого подібного
до того, що сказав Віктор Зарецький у
статті, яку пропоную до публікації.
У статтю внесено незначні правописні й пунктуальні правки.
К. філол. н. Віктор Костюченко
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Віктор Зарецький
РОЗДУМИ БІЛЯ ПОЛОТНА*

В майстерні, 1980-ті рр., полотно, олія.

Перш ніж підійти до свого завдання –
говорити з вами про мистецтво, – я
хочу поділитися одним спогадом, який
дасть обґрунтування моєму намірові. Я
згадую далекі роки, коли я провалився в
інститут, але не полишив бажання стати
художником і поїхав у Канів на літню
практику зі студентами першого курсу. Я
старався з усіх сил, але нічого не виходило. Я не міг зрозуміти, як далі малювати. До мене підійшов викладач інституту
Кость Миколайович Єлева і сказав, щоб я
сів ближче до натури, зачепився за одне
якесь місце, наприклад – ніс.

«М а л ю й п о в е р х н ю, ш к і р у
і р у х а й с я д а л і п о м і л і м е т р у».
Я послухався поради, і стало виходити.
Як важливо вчасно підказати! Віддаю
належне – розкажу все, що знаю, з надією, що це колись, комусь згодиться.
1
Для того, щоб зробити роботу, потрібно уміння організувати свій час,
потрібен режим і тренування, щоб
устигнути зробити як можна більше.
Потрібно роботу виконувати з радістю.
Хочеш жити – посміхнися, хоч раз на
день. Якщо з'явилося бажання написа-

*
Вперше опубліковано – Віктор Зарецький. Образотворче мистецтво. Роздуми біля полотна
1993. – № 1. – С. 8 – 11; № 2. – С. 7 – 10. Підготовка тексту М.С. Зарецької (Григор’євої) та
О.В. Зарецького.

41

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті

Портрет М. Зарецької, матері художника,
1957 р., папір, олівець.

ти якусь роботу – не відкладай. Починай. Потім – це ніколи.
Людина, завантажена роботою, справами, сильніша за розслаблену і неорганізовану. Людина повинна в житті
мати мрію, Казку. Казка – це фантазія,
це – мистецтво. Не гола, сіра реальність, а фантастична вигадка.
Мистецтво створене для одухотворення життя.
Ось які високі слова пише мистецтвознавець Мутер у своїй книзі «Історія мистецтв»:
«Художник, як жрець: мистецтво –
велике таїнство.
Художник – чарівник. Мистецтво –
велике таїнство – доказ нашого безсмертя.
Мистецтво – останній промінь з
небесної висоти, котрий падає на людство, яке розкладається.
Все розхитане, все приходить до кінця.
Але високий захват художників переживе погасле благочестя.
Можна закрити церкви, але залишаться музеї».
2
Реалізм пов'язаний з життям, з
жанровим живописом. Реалістичне
мистецтво – це точно поставлене око.
Школа реалізму – уміння ока малю42

Бузок. Портрет О. Гуцу,
1984 р., полотно, олія.

вати те, що бачу. Потрібна специфічна
підготовка: уміння малювати ноги,
руки, очі, носи.
Стильове мистецтво – це внутрішнє бачення. Нині з'явилося багато нових тем. Загальні для всього світу – це
страх за життя планети. Такі епохи і народжують нові художні рухи. Подібні
теми стосуються всіх і всіх об'єднують.
Але ці теми не виразиш реалізмом.
Яким чином можна виразити тему
«Мертва вода» чи «Отруєне повітря»?
СНІД, радіація, наркоманія викликають свої асоціації. Для вираження своєї теми потрібно винайти свій
Стиль. Головне – ЯК сказати, –
ЯКОЮ МОВОЮ. Стиль – це гранично
відпрацьована художня мова. Очима
ми бачимо неймовірну кількість деталей. Потрібно вміти зробити відбір.
3
Анрі Матісс, французький художник, знайшов свій спосіб зображення.
Це стиль Матісса. Декоративність, акцентована аплікативність. Це ніби початкова стадія роботи : «ф а р б у в а н н я»
і на цьому кінець. Кіно, фото, телевізор
забрали собі реальне зображення.
Художнику лишився світ мистецтва.
Його індивідуальний стиль.
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Оля, 1987 р., папір, олівець.

Великий Сезанн створив конструкцію малярства. Його роботи – це чиста
форма.
Сьора розробив свій стиль, що базується на художньому середовищі.
Досягнення цих художників є
складовими частинами реалізму,
який розпався. Абстракція також вийшла з реалізму – це остання частина
аналізу.
4
Колись королі були основними замовниками. Вони диктували моду в мистецтві. Я називаю цей час «к о р о л і в с ь к е
м и с т е ц т в о». Королівське мистецтво вимагало високого ремесла.
Епоха Відродження стояла на ремеслі.
У Тінторетто є автопортрет, де на тлі
видніються горщики з фарбами, на
яких написано: «к о л і р т і л а н е м о вл я т и», «к о л і р т і л а м о л о д о ї ж і нк и», «к о л і р в р а н і ш н о ї з о р і».
Інакше кажучи, не шукали кольору для
кожного мазка, а робили великий
заміс. Королівське мистецтво – це
знання і майстерність. Учень повинен
пройти королівське мистецтво, як одну
з ланок у навчанні. Інститути – не
фабрики, де роблять однакових художників. Цікава індивідуальність. Не слід
ставати рабом натури.

Портрет матері, 1955 р., полотно, олія.

5
Павло Чистяков завжди застерігав
учнів від дріб'язкового копіювання. Він
учив поступовому прагненню до вдосконалення, любові до техніки рисунка
і живопису.
«Починати по таланту і кінчати по
таланту, а в середині працювати тупо», –
так говорив Чистяков учням. При творчому малюванні треба брати найголовніше,
найяскравіше. Все другорядне відкидається, і на папір переноситься висновок.
Валентин Сєров досягав досконалості лінії,
переводячи рисунок через скло.
6
Усіх художників фігуративного
мистецтва об'єднує ремесло. Копіюючи Веласкеса, Сєрова, Кричевського,
Врубеля, переконуємося в тому, що їх
ранні навчальні роботи схожі. Якщо
прикрити прізвища, то важко вгадати,
чий рисунок. Школа не має обличчя.
Уже потім вони знайшли кожен свою
художню мову. Відразу можна впізнати
Стиль Врубеля, Стиль Сєрова.
Ось два рисунки, якщо не читати
прізвища, то не скажеш, що це Врубель.
Можливо, Рєпін, а може, ще хтось.
Оволодівши потрібним ремеслом,
художник, котрого підганяє його талант, шукає важко, трудно, але знахо43
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дить свій Стиль. Тоді він стає унікальним.
Але він залишається майстром-професіоналом і може виконати будь-яке
замовлення. Врубель був представником модерну, тобто Стилю. Було
багато публікацій, котрі доводили, що
Врубель реаліст. Це не так. Врубель – модерніст. От Васнецов – типовий реаліст.
7
Для себе я ділю мистецтво на Біле,
Червоне і Зелене.
Королівське мистецтво, і Готика, і
Веласкес, і Відродження – все це Біле
мистецтво.
Пізнє Відродження, Реалізм і Соцреалізм – Червоне мистецтво.
Майбутнє мистецтво – Зелене мистецтво. Більше духовності, менше матеріальності. Майбутнє за мистецтвом
особистостей, об'єднаних божественним світоспогляданням.
8
Поганого співака, музиканта, кравця
відразу можна впізнати. В образотворчому мистецтві все приховано і незрозуміло. Звичайно, погану картину можна
відрізнити від гарної. Але є такі, в яких
помітний талант. Часом вони тримаються
на почутті кольору, інтуїції, але головного
нема. Говорять: «У к о л ь о р і д о б р е,
а л е к у л ь г а є р и с у н о к». Усі великі
художники володіли рисунком, вони зуміли поставити своє око і добре знали ремісничу машину: задумати, почати, вести,
закінчити. Навчати художній творчості
безглуздо. Навчати потрібно основі.
Як це зробити? Як поставити око?
9
Давайте розберемося і проаналізуємо головні принципи малювання. Всі
ми бачимо, як будуються будинки. Знаємо компоненти будівель: цегла, цемент,
балки, стояки тощо. Навчання художника також складається з різних компонентів. Існують різні методики навчання
малюванню. Традиції класичного реа44

Автопортрет, 1954 р., картон, олівець, темпера.

лістичного мистецтва сформувалися в
країнах античного світу. Сучасне мистецтво є спадкоємцем класичних традицій, однією з основ якого є рисунок.
Можна навіть сказати, що ключем до
професії художника є рисунок.
10
Розглянемо методику рисування
простого предмета з натури. Аркуш
паперу обмежений форматом. Будемо
вважати, що аркуш має дві умовні
якості: лінію горизонту і джерело
світла. Предмет може по-різному розміщуватися на аркуші: у центрі, ближче
до краю, він освітлений з якогось боку
і співвіднесений з лінією горизонту.
Будь-який предмет нагадує якусь одну
чи кілька геометричних форм: куб, циліндр, кулю, конус тощо. Предмет має
висоту і ширину. На ньому можуть бути
додаткові деталі (носик у чайника, ручка).
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Чи відповідають один одному реальний предмет і нарисований? Це залежить
від художника. Наскільки у нього підготовлене око або що він хоче зобразити.
Зауважимо тільки одне: будь-який предмет може перебувати в різних ситуаціях,
ми можемо його переставляти. Будьякий же рисунок – унікальний. Тільки
такий і ніякий інший.
11
Елементарні засоби рисування. Коли
ми дивимось на закінчений рисунок
майстра, від нас приховано процес його створення. Бачимо лише кінцевий
результат.
Рисунок створюється послідовними
етапами. Художник ставить крапки олівцем, проводить лінії, штрихує, будує
предмет, маючи на увазі геометричні
форми. Так, відома рисувальна школа
Аш-Бе сповідувала пра ви ло: голова
«Д е р к ю г е л ь» (голова-куля).
Початок побудови – лінійна стадія –
дуже важливий етап. Кожен предмет
має свій силует і свою форму. Так само
і людське обличчя, голова.
Подивимося три портрети: Ф. Кричевського, В. Касіяна і Веласкеса. Різні

Портрет С. Білоконя,
1973 р.,апір, олівець.
*

силуети обличчя. Цю індивідуальність
потрібно побачити на початку роботи.
Це характер, сила художнього образу і,
природно, схожість.
12
Розглянемо рисунок Франса Гальса
і копію, виконану автором спеціально
для цієї книги.
На рисунку Гальса голова в хлопчика не має жодного зайвого штриха.
Все це результат дивовижних знань.
Рисунок при зовнішній округленості
дуже конструктивний.
На носі точно фіксується перенісся, потім середня частина носа. М'яка
нижня частина його. Усі плями йдуть
по площинах форми. Торець лоба, вилиць і підборіддя. Лінія закінчення
носа будується на найтонших переходах прямих ліній. У старій Академії це
називалось – обрубки.
Центральна частина акцентована
на лобі, переніссі, кінчику носа, капочкою* на верхній губі, під нижньою і
лінією підборіддя. Відстань між очима,
ширина носа і губів чітко посаджені на
центральну частину обличчя.
Беріть олівець і починайте малювати,

С. Григор’єв. Письменник
Максим Рильський, 1964 р., офорт.

Портрет батька, 1959 р.,
картон, олівець, темпера.

Термін методики викладання – капочка чи штрих.
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Портрет В. Стуса, 1972 р.,
папір, вугільний олівець.

Портрет С. Григор’єва, 1955 р.,
папір, кольоровий олівець.

Портрет Г. Халимоненка, 1963 р.,
папір, вугільний олівець.
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і самі знайдете вихідні точки конструкції.
Дивовижний зв'язок плями, ніздрі,
крила носа і плями під крилом носа.
Своєрідний зв'язок вилиці і ока. На вилиці біля ока навіть добре видно капочку – акцент торцевої частини вилиці.
13
Подивимось рисунок Михайла
Врубеля «Портрет дружини». В цьому
рисунку ціла школа рисування. Багатюща техніка, краса подачі, досконалість композиції.
Темна шапка волосся з м'якими
світлими плямами урівноважується
внизу великим темним бантом також із
світлими плямами. Це називається
«п а р а л е л і з м», тобто повтор. Якщо
прибрати бант, втрачається рівновага
композиції, портрет втрачає ошатність
та імпозантність.
Світле обличчя з м'якою напівусмішкою обрамлено короною темного волосся, але зліва стікає по шиї і
переходить у бант під підборіддям. Тут
ми бачимо ще один закон: «Л і в о ї і
п р а в о ї с т о р о н и». Ці сторони –
різні. Якщо аналізувати конструкцію
рисунка – все ув'язано одне з одним.
Деталі підпорядковані цілому і виконані віртуозно. Примружимо очі – бачимо тільки основне. Світле обличчя
справа вливається у світле тло. Відділяється тонкою витонченою лінією,
яку художник ніби намацує. М'яка
лінія обличчя підкреслюється чіткою
лінією банта. Ще один закон: «Т в е р д е –
м' я к е». Можна знайти продовження
будь-якої лінії. У своєму продовженні
лінія обов'язково торкнеться якогось
важливого пункту на портреті. Головні
лінії довші, і своїм продовженням вони
зв'язують різні частини голови. Деталі
нанизуються на ці лінії. Загальний силует – яйцеподібний. Текучі лінії від брови, по носу, до рота, по вилиці, завиток
волосся і далі – бант. Рисунок – чудо.
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14
Каркас. Рисунок починається з побудови каркаса. Пропорції предмета,
головні лінії зламу форми, потрібні
точки тощо. Є конструкція каркаса. І є
конструкція поверхні, яка все уточнює і
акцентує. Навіть конструкцію каркаса.
Поверхня розробляється по міліметру. А міліметр і є постановка ока.
Повторимо три етапи рисунка.
1. Побудова конструкції каркаса.
2. Побудова поверхні в міліметрах.
3. Художнє середовище. Подача.
Подача – закінчення роботи. Акцентується головне.
Після закінчення тривалого рисунка зробити повтор по пам'яті – весь
процес від побудови в цілому до входження в деталь.
15
Починаючи рисунок, треба вирішити, я к і на щ о д и в и т и с я. Н а
щ о звернути увагу в першу чергу.
Наполегливо вести рисунок місяць
чи два, але до повного кінця. Треба засвоїти весь процес, а потім скорочувати терміни рисування. Паралельно
потрібно приступати до копіювання
голів великих майстрів.
Павло Філонов, унікальний художник XX століття, говорив: «Завойовником одкровень і таємниць мистецтва
зробитися не можна, не будучи чорноробом мистецтва»;
«Починаючи роботу, доведи її до досконалості, допрацюй її до кінця, вивіряй
її постійно»;
«Найголовніше в роботі – наполегливість в досягненні мети і точність
розумового розрахунку»;
«Дивися на роботи кращих майстрів –
побачиш, що вони тільки цим сильні».
16
Копія. Копіюючи, розвиваєш смак,
спілкуєшся з великим майстром, зба-

Портрет І. Драча, 1962 р.,
папір, туш, перо.

Портрет М. Драч, 1988 р.,
папір, олівець.

Портрет М. Мерзлікіна, 1972 р.,
папір, вугільний олівець.
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Косівські майстрині розписують кераміку,
1974 р., папір, кольорові олівці.

гачуєш техніку. Усі копії, виконані
олівцем, повторюємо пензлем. Розглянемо портрет пензля Веласкеса. Тут
складні контури. Їх кілька: контур
голови в цілому від маківки до закінчення борідки. Є і внутрішній контур
по обличчю: від лоба і до підборіддя.
Потрібно побачити загостреність нижньої частини. Подивимось від низу
вгору, як вона співвідноситься з лобом
по ширині. Контур від лоба до вусів, бокових сторін обличчя і навколо. Контур
навколо вусів: тут їх також два – зовнішній і внутрішній (біля губів). І ще
один контур, вправо від нас по м'якому
переходу носа, твердих бровах, вниз по
вусах і вгору по межі обличчя і зачіски.
Якщо подивимося в цілому – це
видовжена форма донизу з очима вгору.
Дивимося сльозник ока і його закінчення: яка лінія? Горизонтальна чи з нахилом, і в який бік. Цікавий ритм твердих і
м’яких переходів. Наприклад, м’який
контур носа і контраст різких закінчень
брів та вусів. Де стикається білий комір з
одягом? Від цього дивимося вгору, як і де
він зв’язаний з головою. Справа від нас
по напрямку до косички (вона трохи
виступає) – чітка лінія біля межі волосся.
Форма лоба. Яка вона? Якщо зразу
встановити важко – ділимо наполовину. З яких частин він складається?
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Проглянемо кути. Ріжок комірця, форма тіла між ним і косичкою.
Головне – зрозуміти (або при тривалому рисуванні, або при копіюванні).
17
Робота піде до завершення, якщо
«зачепитися» за який-небудь шматок:
ніс, ніздрю, вухо, сльозник. Тут поняття
«ціле» – відсутнє. Є робота. Весь час
дивитися: ціле – окреме. Розібрав перенісся – подивився, як це співвідноситься з носом, потім з головою. Подивися
перенісся із сльозником, потім дивися –
з вилицею, з вухом, з головою.
Не думай, що ти намалюєш контур
голови, і, набивши його деталями,
отримаєш гарний рисунок. Процес іде
хвилею: ціле – окреме і т. д. Чим точніше буде йти рисування деталей, тим
точнішим буде весь рисунок. Приблизність – це туман. До туману можна
приєднати лише туман.
Коли рисуєш – не махай даремно головою.

Портрет О. Горського, 1973 р., папір,
графітний олівець, кольоровий олівець.
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Цікаво розглянути ранній рисунок
Веласкеса «Голова жінки». Можна просто
дивитися, а можна правильно дивитися.
Правильний погляд потрібно виховувати. Кожний погляд повинен осідати в
голові, як кінострічка. Дивимося від
кінчика носа до підборіддя; і одразу дивимося на лінію рота – вона трохи нижче
середини. Від крил носа опусти прямі до
губів і дивися, що вийшло: квадрат чи ні.
Від цих прямих дивися на закінчення
губів: яка форма вийшла від крил носа до
губів. Яка ширина носа відносно ширини
очей? Де сльозники відносно закінчення
крил носа? Проведемо пряму від кінчика
носа до початку брови і далі до кінця
брови. Виходить три точки. Яка форма
між ними? Розріз губ і сльозники – яка
форма? Які відстані?
Ось так виховується правильний
погляд.
19
Хочу сказати кілька слів про стиль

Голодомор (ескіз), 1989 р., папір, олівець.

Різьблені віконниці, 1965 р., папір, акварель.

Сецесіон, який дуже люблю. Сецесіон –
від латинського – відділення від чогось.
Художня течія Сецесії виникла в
Європі в 1892–1905 роках. Художники
об'єдналися проти офіційного академічного мистецтва, яке зайшло в глухий кут, стало тиражуватися, перестало
відповідати часові. У Сецесії величезне
значення має знання різноманітних
художніх мов: єгипетської, грецької,
японської, мексиканської, мови ікони
Візантії тощо.
Художник-професіонал відбирав те,
що йому потрібно. Після цього він народжується ніби заново. Вливає своє, національне. Пікассо брав багато від
негритянського мистецтва. Він умів переробляти на свій лад (стиль) картини
знаменитих художників. Подивіться його
серію до картини Веласкеса «Менінья».
Для таких робіт техніка Рєпіна не потрібна. Потрібна інша форма. Густав Клімт
чудово рисував. Він знайшов свій дивовижний стиль, який не сплутаєш ні з чим.
Кожний художник повинен думати
про свій стиль. Тоді він стає унікальним майстром. Стиль Пікассо, Стиль
Шагала, Стиль Клімта.
20
Є художники, які не лишили нам
своїх робіт часів навчання. Деякі з них
спалахнули яскравою зіркою і рано
пішли з життя, але залишилися в історії. Наприклад, Бердслей, Ван Гог та ін.
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Великий Ван Гог, мабуть, пройшов
свою школу швидше за інших і по-своєму. Голландець і француз, проповідник і
живописець, добрий і божевільний Ван
Гог. 29 липня 1890 року в чудовий і сонячний день він пустив собі кулю в серце.
Безсумнівно, він був предтечею
Сецесіону. Він пише в листі своєму
товаришеві:
«Я інколи шкодую, що не можу ще
більше працювати за уявою. Безумовно,
фантазія – це здібність, яку потрібно
розвивати; тільки вона допомагає створити природу більш хвилюючою чи
заспокійливою, ніж вона сприймається
простим поглядом, кинутим у реальність, мінливу і блискавично скороминущу.
Зоряне небо – ось, наприклад, що я
хотів би спробувати написати, точно
так же, як удень я спробую зробити
зелений луг із зірочками кульбаби.
У цю хвилину мене полонили фруктові
дерева в цвіту: рожеві персики, білі і
жовті груші. Я не дотримуюся ніякої
системи мазка; я просто тикаю в полотно

Портрет В. Касіяна, 1975 р., папір, олівець.
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Портрет І. Жиленко, 1960-ті рр.,
папір, перо.

неправильними ударами пензля і лишаю їх
такими, як вони кладуться. Густі мазки,
місця, не покриті то тут, то там,
куточки, залишені зовсім незакінченими,
поправки, різкості... а в результаті щось
достатньою мірою неспокійне і дратівливе, щоб дати задоволення людям з
готовим уявленням про техніку». (Листи
Ван Гога до Бернара. – Аполлон, 1913).
21
У пристрасних мазках знаходила вихід
його схвильована душа. Він хотів малювати так швидко, як писався лист. Незвичайні його дивовижні рисунки пером.
Формотворчість – важлива стадія
розвитку художника.
Маленька Настя малювала приблизно так. Малюнок складався з кількох простих елементів. Потім вона
малювала вже складніше, більше було
формотворчості. Усі ці вигадані нею
кружечки, рисочки, крапочки, її малюнки по-своєму професіональні. І зроблені
впевнено. Поштовхом для її творчості є
великий собака Джек, що живе в домі.
Східний килим послужив поштовхом для Врубеля, і він створив свій твір
«Східна казка».
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Портрет І. Жиленко, 1960-ті рр.,
папір, олівець.

Пікассо транспонував свій варіант
«Фігури», побачивши австралійські фігури.
Пікассо є унікальним прикладом
вільної творчої свідомості; будь-що
могло наштовхнути його на творчість.
Розповідають таку історію. Якось у
кафе, сидячи з друзями, Пікассо став
щось майструвати, зацікавившись паперовою салфеткою, в результаті вийшов чарівний собачка. Хтось попросив
подарувати його на пам'ять. Але Пікассо відповів: «Не можу, це у мене знахідка».
22
Великий Курбе три місяці малював
руку. Шість місяців малював торс, а
через три роки написав усю фігуру.
Потім він сказав: «Я все знаю. Тільки
доведена до кінця робота вчить».
Процес рисування – це машина. Я
раджу так:
Рисувати голову зблизька
м і с я ц ь, добиваючись передачі поверхні. Р и с у в а т и г о л о в у з д а л е к а
т а к о ж м і с я ц ь, добиваючись
художнього середовища.
Р и с у в а т и к о п і ї.

23
Настає момент, коли не подобається, що робиш. Людина губиться.
Але зупинятися не потрібно. Не відступати, тиснути на роботу, долати.
Потрібно виховувати д л я с е б е с в о ю
с и с т е м у. Наприклад: Корнеліу Баба
писав довго роботу, виписуючи всі
деталі. Потім заводив будильник і за 20
хвилин писав заново широкими мазками. Здається, що робота виконана на
одному диханні. Але під цим – скрупульозна праця.
Веласкес після довгої роботи над
картиною робив перерву. Виходив з
темної кімнати, кілька секунд дивився
і робив потрібні акценти.
Художник Абба Новак довго готувався до роботи. Рисунок, фарби,
пензлі, суміші. Тоді він запрошував
асистента, який подавав йому пензлі, і
він, не витрачаючи ні секунди, швидко
писав. Його роботи ефектні. Судіть
самі.

Портрет Г. Халимоненка, 1963 р.,
папір, вугільний олівець.
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Художник Мунк писав 15 полотен
для одного портрета. Крім того, він викидав полотна під дощ і мороз, досягаючи своїх ефектів.
Кожен з цих художників по-своєму
убивав ремісника у собі. Щоб не видно
було поту. Глядача цікавить результат, а
не зусилля.
Р о з д і л II
Зняті риштування
відкривають споруду.
1
Переді мною фотошпалери. Море,
прибій. Мокрий берег. Повна ілюзія
спіненої води і золотавих хмар на блакитних небесах. Розглядати є що. Художнику змагатися з цим безглуздо.
На стіні висить килим, тканий якимось майстром. Його колір і орнамент
вигадані автором. Це художня мова, де
використані орнаментальні символи.
Організований ритм – це вже художня
мова. Це образне мислення. Передає
різний настрій. Печаль – радість:
«Червоне – то любов,
А чорне – то журба».
Фотореалізм сильний документальністю. Натуральність – це не мистецтво.
Килим перевершує фото. Мистецтво

Портрет Ю. Козаченка, 1986 р.,
папір, кольоровий олівець.

52

сильніше від зорової інформації. Здавна народ знав мову орнаменту. Ромб
порожній і ромб з крапкою посередині.
Поле засіяне і поле незасіяне. Пригляньтесь до вишивок на рукавах, на
рушниках. Там є все. Багато цікавого
написано про це в книзі академіка Рибакова «Міфологія стародавніх слов'ян».
Фото – це досягнення техніки.
Художній образ народжується в серці.
Можна захопити глядача віртуозною
технікою, але ще потрібно примусити
його задуматися.
2
Настає час, коли художник оволодіває ремеслом і знаходить, на
щастя, свій стиль, але йому ще потрібно мати важливу тему – ЩО сказати.
Пройти школу, осягнути не одну, а
кілька художніх мов – це ще не все.
Треба ще дуже багато. Серце повинно
тривожитися.
Загальнодоступність художньої освіти відрадна. Але є зворотний бік: добре
малювати тепер можуть всі. Усі можуть
бути нормальними художниками. Процес навчання автоматизовано. У нашому
мистецтві розвинулось механічне копіювання класичного мистецтва. Поступово зникло культивування форми.

Портрет А. Лимарєва,
1972 р., папір, акварель.

Портрет чоловіка, 1974 р.,
папір, кольоровий олівець.
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Автопортрет, 1987 р.,
папір, олівець.

Портрет В. Стуса, 1972 р.,
папір, олівець.

Художник уже не цікавиться ЯК виразити те, ЩО він бачить. Він став
нечутливим до особливого життя
художньої мови.
3
Однак найважливіше – це РІЗНОМАНІТНІСТЬ. Художник у себе в
майстерні повинен бути абсолютно
вільним.
«Великий твір звернений до тих таємних глибин людської душі, де проходять тіні
інших світів, як тіні безіменних і беззвучних
кораблів». (В.Набоков, «Гоголь»).
Мистецтво має бути святом душі і
воно повинно втішати. Собор. Вітражі,
розписи, ікони, блиск золотих оправ,
коштовна мозаїка – все це створює
враження свята. Душа перебуває в аурі
прекрасного.
У Соборі вінчали, хрестили, відпускали гріхи, відправляли похорон. Усе
це перетворювалося в Соборі у певне
таїнство. Був якийсь елемент казки. Як
без цього жити?
А нині – народилася дитина, її
загорнули в ковдру і принесли з лікарні. І все. Вінчання замінили сірим
ритуалом у загсі. Померла людина –
засунули труну в автобус, повезли на
цвинтар і закопали. А де втамувати

Портрет Н. Світличної,
1976 р., папір, олівець.

смуток, де виплакати горе? Народився,
одружився, помер.
Не рахуватися з тим, що людині
потрібна насолода від спілкування з
мистецтвом, – значить, її обкрадати.
Нарешті, це може призвести до атрофування потреби в такій насолоді, а
втім, це краща частина життя.
4
Готика була 300 років, Відродження
ще 300. Наступні 300 років мистецтво
розпадалося на крайній реалізм, символізм, імпресіонізм, постімпресіонізм
тощо. Ще 100 років пішло на авангард.
Це велика історія людства, її треба вивчати, знати, користуватися. Розвиваючись від першооснови – ремесла, –
прийти до більш несподіваного рішення.
Справжня художня освіта вимагає
10–15 років. Як говорив Мережковський, не викопувати могильних хробаків, а воскрешати сплячу красуню.
Не слід боятися потрапити під вплив
художника, який подобається. Треба
вміти «перетравлювати» його спадщину. Це збагачує власну техніку. Я
думаю, що школа Бойчука була розрахована на багато років. Почати з
раннього Відродження (Джотто) і пройти весь шлях розвитку ніби заново.
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Наталка, 1981 р., папір, кольорові олівці.
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Сьора, здавалось, знайшов саму суть
малярства: ідею художнього середовища. Але ні. Розвитку не вийшло. Усі
пуантелісти схожі. Почався тираж.
Сіньяк, що підняв прапор пуантелізму
після ранньої смерті Сьора, згодом
повинен був визнати крах ідеї. Матісс
зі своєю ідеєю декоративного фарбування породив ціле море матіссистів.
Сезанн творив конструктивізм у малярстві. Здавалося: ось воно, «мистецтво».
Але це лише виявлення чистої форми і
цілої плеяди сезанністів. Модерн сказав: СТИЛЬ! Розвивайся, шукай свій.
Але ж можливо сумістити все разом. Час однієї художньої системи пройшов. Чи може бути ріка без приток?
5
Що таке мова мистецтва? В чому її
суть?
В епоху Відродження це питання не
виникало. Малювали і розфарбовували,
як вимагав час. У період постімпресіонізму почалося розкладання форми на
складові. КОНСТРУКЦІЯ, ДЕКОР, ХУДОЖНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. Йшов пошук
коренів мистецтва. Мова мистецтва –
його корінь, сама кухня, смисл.
Далі, як сказав Кандінський, – для
чого прив'язуватися до реальності? На
полотно можна дивитися, як на музику
ліній, плям і кольору. Народився абстракціонізм. Народження чистої форми
відкинуло поняття «як в житті». Мистецтво – це життя, передане художньою мовою. Але без знання ремесла і
школи не можна пізнати мову чистої
форми. Якщо зразу малювати чистою
формою – зразу кінець. Треба йти в
ногу з могутніми майстрами і вливати
в себе їхню художню силу. Результатом
буде висока професійність.
6
Якщо ставитися зневажливо до школи рисування, втрачаються цілі пласти,
традиції, які повернути важко, а часом і

неможливо. Потрібні будуть роки і роки
для відновлення втраченого. Якщо поряд нема доброго вчителя – бери в учителі Веласкеса і Врубеля. Ремесло завжди
повинно живитися соками цього могутнього дерева. Слід себе мобілізувати і
пройти все навчання ступінь за ступенем. Якщо навчишся ремесла, – виходь
на чисту форму, стиль. Стиль формує
художника. Людина, яка отримала добру
школу, повинна уміти її розвинути.
Кожна епоха має свої вершини. Основа вершини – школа рисування. Треба
боротися за майбутнє. Завдання кожного
покоління – турбуватися про наступне.
Без ґрунтовного вчення нічого не буде.
Михайло Врубель говорив:
«Тільки пихатість неуків могла
уявити, що кращою умовою для розвитку художньої індивідуальності, буде
відсутність будь-яких рамок і примусових завдань. Учень, не привчившись до
стриманості, до дисципліни, відразу
впадає в геніальничання і манірність».
Ця цитата взята з монографії про
Врубеля, написаної Грабарем. Ось що
там говориться про Врубеля:
«Хто взяв на себе подвиг мистецтва,
той знайде в житті Врубеля великий зразок, опору і втіху. Серед найприкріших і
найворожіших умов, у неможливій обстановці він лишається художником і людиною чистоти й прозорості цілковитої».
7
А тепер помалюємо. Постать людини. Відомо, що співвідношення висоти
голови і всієї постаті – 1 : 7,5. Середина –
на середині. Лікоть упирається в ребра.
Рука без кисті – до середини. Рука з
кистю – нижче середини. Сосок – точка під пахвою, лінія вгору. Голова при
малюванні постаті має свою специфіку.
Малювати її слід детально до шкіри.
Маленька голова – як символ. Ніс –
найбільш виступаюча частина на всій
постаті. Ніде, ні в чому не повинно
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Г. Гавриленко. Композиція, 1968.
Г. Гавриленко. Композиція, 1968.
Г. Гавриленко. Композиція, 1970
Г. Гавриленко. Композиція, 1970.

бути конкуренції за силою виконання.
Далі потрібно розібрати і зав'язати
б л о к и (потоки світла і потоки тіні)
Не треба лякатися терміна «блоки». Це
специфічне слово, яке означає, що світлі і темні плями з'єднуються і потоками
ллються зверху вниз. Причому у світлий
чи темний блок може потрапити і шматок тла, що дуже важливо. Контур
вичищається, щоб читалася постать.
Стежимо за силуетом і закінченням (чим
закінчується те, що виходить на тло). Усе
світло зосереджується вгорі. Тіні тримаємо акцентом. Ноги мають бути
більші за силуетом. Торс світлий – ноги
темні. Ще раз проглядаємо плями світла.
Для виховання ока малюємо деталі – по
міліметру. В и в ч е н н я п о д р о б и ц ь
с т а в и т ь н а м і с ц е ц і л е.
Михайло Врубель зауважує в листі:
«Я припав, якщо можна так виразитися, до роботи; переробляв по 10 разів
одне і те ж місце, і ось вийшов перший
живий шматок, який мене привів у
захват; розглядаю – виявляється, просто повна передача найдетальніших
вражень натури. Подробиці полегшують
пошуки засобів передачі».
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8
Отже: п о б у д о в а. Потім іде р о з б і р.
Після розбору робимо п е р е в і р к у
к о н т у р у. Лінія контуру – наслідок
внутрішнього розбору. Ще раз –
СИЛУЕТ, КОНТУР, НАЧИНКА. Все,
що всередині, – м'якіше за контурний
акцент. Далі – знайти лінії від форми,
їх трохи розпустити всередину форми.
Знайти лінії від тла – їх протушувати до
тла. Межі світла й тіні визначаються
при найтоншому розборі по міліметру.
Не треба говорити про «ЗАГАЛЬНЕ».
Відчуйте, мовляв, «У ЗАГАЛЬНОМУ».
Це тільки розмови. Ну, відчули, ну, і
що? Пустота. Якщо це загальне не йде
від конструкції поверхні.
Є рисування каркаса взагалі, як
великої форми. Є рисування каркаса
персонально якоїсь людини. Тут потрібна схожість. Уточнюємо вихід на
краї розбором по міліметру. Знаходимо
крайні точки і точку зламу форми.
Перевіряємо силует. Знаходимо кути,
які йдуть від тла. Дивимося на відстань
між ними. Детальним розбором уточнюємо вихід на крайні точки зламу
форми. Потім знову перевіряємо силует. Ключем перевірки будуть: кути,
крайні точки і відстань між ними.
О б р у б к и. Форму засікаємо пря-

Г. Гавриленко. Дві жінки, 1970-ті рр.
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мими. Ніби обтесуємо, обрубуємо
округлості. Обрубки п е р е в і р я ю т ь
с я д е т а л я м и.
9
П о ч а т о к р и с у н к а. ПОБУДОВА, КАРКАС, ОБРУБКИ, ПЕРЕВІРКА ДЕТАЛЯМИ. Це треба виконати
за дві години. Помилок не лишати,
інакше – провал.
Для успіху початкова стадія вивчається напам'ять, як дебют у шахах.
Для цього тренуємося: рисунок з
натури – рисунок по пам'яті, рисунок
з натури – рисунок по пам'яті. Початкова стадія залежить від знання процесу. Рисувати треба лінія в лінію.
Далі переходимо до техніки. Художнє середовище. Тут уже важливе особисте бачення. Для цього і потрібні копії.
Наведемо слова художника Рейнольдса:
«Найбільші природні обдарування не
можуть задовольнятися лише своїм
запасом. Той, хто захоче ритися тільки
в своєму розумі, не беручи нічого від
інших, незабаром буде доведений до самої
убогості, до найгіршої з усіх поразок. Він
змушений буде наслідувати самого себе і
повторювати те, що вже не один раз
повторювалось».

Портрет Л. Козаченко, 1986 р.,
полотно на фанері, олія, темпера.

Портрет Л. Козаченко, 1986 р.,
папір, кольорові олівці.

10
М а л я р с т в о. Малярство починається з побудови пензлем. Це вже не
рисунок, але ще і не малярство. Кольору не потрібно. Гризайль. Чорна фарба
і білило. Краще брати гуаш, а ще краще
полівінілові фарби. Швидко сохнуть,
зручніше переписувати.
Після загального каркаса будуємо поверхню. Чому важливо будувати поверхню пензлем? Тому, що на ній кладеться
мазок. Контурний рисунок – малярству
не помічник. На поверхні повинен лягти
мазок. Треба знайти усі розтяжки сірого.
Повністю вивчити всі форми.
Спочатку йде сухо і може бути чорно. Здаватися не потрібно. Слід працювати, поки не вийде шматочок гарно.
До кольорового малярства слід переходити обережно. Не треба багато кольорів. Досить: білило, вохра англійська
чи вохра червона, чорна кістка. Для
зображення оголеного тіла – кадмій і
ультрамарин, різко.
Оскільки побудова пензлем іде від
міліметра – виробляється гарний, сухий колір. Не слизький, сонливий, а
точний, конкретний. Треба, щоб під
рукою були намішані готові відтінки.
Майстер пише, виконує, а не маже
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безладно, він підбирає кожний мазок.
Колір встановлюється зарання.
Колись мені довелося бути свідком,
як працював знаменитий український
художник Микола Глущенко. Увечері
він вийшов на природу і вибрав собі
мотив. Микола Петрович був із записною книжкою. Він спостерігав чудовий
захід сонця, який тривав недовго. Наступного дня художник з'явився на те
ж місце з ящиком, де були баночки з
готовими відтінками. Він став дуже
швидко писати. До темноти робота
була готова.
По суті, міліметр у малярстві – це
валер (відтінки). Інакше можна сказати: кольоровий міліметр форми. Мазок
у мазок. Усі мазки продумані й точні.
Великий художник Пуссен:
«З-під пензля маляра не повинна
виходити жодна лінія, яка б спочатку не
сформувалася і не визріла в умі».
Не просто хаотичне розмазування
фарб, а живописна майстерність. Цим
професіонал відрізняється від аматора.
Малярство – це образ у кольорі. У Ван
Гога є картина: кімната, вікно, ліжко,
стіна. Усі кольори однакової сили. Тіні
нема, світла нема. Навіть контури кольорові. Усі мазки чистого кольору. Пікассо
також вживав кольорові обводки. Це вже
своєрідна мова мистецтва.
Якою мовою говорить художник –
це його стиль. Подивіться на ікону
Рубльова – це його художня мова.
Художнє середовище утворюється
різними способами: тиск – легкий
дотик, різна фактура. Робота Сьора –
суцільне художнє середовище.
11
У РЕМЕСЛІ нема прогресу і нема
відкриттів. Усе давно відомо. Школа
обличчя не має. Ремесло – це намертво
вивчені правила. Кожен починає спочатку. Пізнати ремесло можна допомогти. Але індивідуальному не навчиш.
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Отже, повторюю ще раз. Спочатку
рисувати довго. Потім рисувати швидко.
Копіювати. Побудувати. Побудувати –
зав'язати. Блоки. Потоки. Подача: АХ!
ДЕЯКІ СЕКРЕТИ
• Голова освітлена. Тінь на обличчі –
темніша за тінь на грудях. Тоді обличчя
ставиться ближче до світла. Чорний
піджак на світлі – світліший за тінь на
обличчі. Моделювання повинно бути
різноманітним.
• Спочатку довго працювати, потім
зібрати деталі і викласти складне просто.
• Робота пензлем. Вправа: побудова білою фарбою по тонованому тлу.
Побудова чорною фарбою. Знайти
ритми темних і світлих плям. Акцентувати потоки, блоки. Наприклад, обличчя і сорочка в одному тоні. Чи в
одному тоні з тлом.
• Розвивати пам'ять повторами.
• Навчитися ховати ремесло. У художнє середовище.
• Опора індивідуальності у винахідливій техніці і художній думці.
• Голову рисувати зразу на шию.
Шия – те, що зв'язує з торсом. Добре
знати болванку, потім наносити зміни,
одержані від розбору. Розвивати здатність робити висновок з розбору поверхні. Висновок з рисування персональної
болванки (конкретної людини). Висновок із цілого. Висновок із побудови
по міліметру.
• Закінчуючи рисунок, слід зробити висновок щодо побудови художнього середовища. Тільки закінчений
рисунок чи живопис дає можливість
зрозуміти, що залишити, а що відкинути. Важлива якість – уміння робити
аналіз.
• Після правильної побудови, де
вдалося викласти всі знання, як от:
довгі рисуючі лінії, зав'язки, правильні
точки, відстані між ними тощо, – усе
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починаємо спочатку. Починається розбір і перевірка. Тримай головне: силует,
плями, закінчення, зрізи.
* * *

ЩЕ ПРО МИСТЕЦТВО
• Якщо людина не буде дивитися
на світ очима божественної краси, вона
знищить себе як художника.
• Стиль – обличчя епохи. Стиль –
акт чистого натхнення. Стиль – пошук
несподіваного ходу. Тут потрібен не хід
ока: бачу дерево – малюю дерево. Треба
в себе заглибитися і співпереживати з
тим, що бачиш.
• Знання оживають у художньому
середовищі. Для мистецтва потрібен
спалах у голові. Для того, щоб була річ, –
вона повинна лягти на душі.
• Школа – це знання художніх мов,
і перша з них – реалістична. Треба
розуміти реалізм і його складові частини: декор (Матісс), конструкція (Сезанн), художнє середовище (Сьора).
Тільки знання й уміння, володіння
всім арсеналом техніки, а також злиття
з душею породжують художню річ.
• Пуантелізм Сьора не породив
продовження. Але якщо дивитися на
пуантелізм як на художню мову, – це
могутня зброя. Декоративізм Матісса
поєднувати з пуантелізмом Сьора.
Організований ритм – це теж художня
мова. Ритм веселий і ритм сумний.
• Роботу треба переломити у стильовий бік. Стиль – це не глухий кут, а ідея.
Але те, що бачив тільки я і ніхто інший.
• Художник, який отримав освіту, а
точніше – який примусив себе її отримати, маючи доброго вчителя, може
все. У нього немає «не можу».
• Англійський художник Бердслей
у плані ремесла мало вмів і помер
молодим. Але він навіки увійшов до
історії мистецтва, тому що володів
могутнім стилем.

• Професіонал може намацати те,
що подобається, і заробляти добрі
гроші, але не слід продавати душу. Тому
що починається тираж, халтура. Душа
стає брудною. Виходить так званий
«пролетар художньої праці». Якщо в
душі нема кристалу чистоти – будьякий талант приречений. Буває, що
уміння губить. Переходить у штамп. У
виробництво продукції. У мистецтві
найгірше – однозначність.
• Потрібно шукати різноманітності у
стилях. Змінюватися завжди. Не вдовольнятися однією хорошою навичкою.
Це все одно, що мати одну розкішну кімнату і від неї ключ. Інша справа – казковий палац, багато кімнат, багато ключів.
• У сад мистецтва треба йти шляхом складної школи.
• Є рецепти художніх прийомів.
Але народити свій треба самому. Потрібно трудитися і знаходити щастя у
відкритті самого себе.
• Із глека може вийти тільки те, що
в ньому є.
• Знаменитий Едіссон сказав:
«Геній – це на 99 процентів праця до
знесилення, і на 1 процент гра уяви».
• Мистецтво починається там, де
ми прощаємося зі звичним.

Портрет У. Мощич, 1980-ті рр.,
полотно, темпера.
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• Головне у художній творчості –
звільнитися від фальшивої споруди під
назвою «благополуччя».
• Натхнення приходить тоді, коли
людина здорова, весела, коли оточена
друзями. Це буває рідко.
• «Найбільш швидкоплинна зовнішність. Вона в'яне і зникає, як луговий
цвіт серед осені. І чи варто згадувати,
що хтось був суворий, добрий, високий,
малий, коли всі ті, хто жив з ним, і він
нині – прах. Тільки Дух сяє вічно у
незгасному світлі» (Умберто Еко).
• «Щоб життя не здавалося нестерпним, – треба привчити себе до
двох речей: до ран, які наносить час, і до
несправедливості, яку чинять люди.
Романтизм є і повинен бути в будь-якій
художності. У найбільш приниженому і
брудному реалізмі, у найрозбещенішому
футуризмі, у найбільш холодному класицизмі, якщо це мистецтво, – є романтизм» (Віктор Конецький).
***

ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ
Для чого я взявся за цю книгу?
Переконаний, що не можна відкинути Відродження і реалістичну школу.
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Що це за художник, який не вміє рисувати! Я за те, щоб у художній освіті
було ремесло.
Яка головна ідея?
Я хотів показати, що процес навчання треба розібрати на складові
частини. Уміти дивитися на предмет.
Що він тобі нагадує? Коло, овал? Уміти
обсікти форму, площину. Володіти
всіма градаціями сірого. Бачити аплікацію. Любити детальний розбір. Що
таке зав'язки? Де блоки? Що читається
на відстані? Бачити контрасти і розпливчастості. Володіти повним набором рішень. Від великих форм до
тонкої лінії. Рахувати в умі. Не рисувати бульбашками, як площинами.
Володіти ефектною подачею.
***

Максим Горький сказав: «Сучасна
людина скроєна за меншою викройкою –
зменшився її духовний об'єм. Ці габарити
визначила технічна революція. Після
того, як людина вигадала літак, вона
перестала дивуватися собі, а стала
дивуватися літаку».
БУДИ ДУХОВНІСТЬ!
1988–1990.
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Віктор Зарецький

РОЗМОВИ З СИНОМ*

І
Ми прийшли з армії вже після
війни, після всіх жахів війни, коли ночі
не було спокійної, не було спокійного
дня. А тут бомб нема, кулі не свистять,
вчись собі, та і все. Як не важко було
матеріально, фанатики були першокласні. Були і майори і підполковники.
Але вони були вже старші люди і їм
було тяжко – вони почали кидати
інститут. А така шпана як я позалишалися. Професура теж була по своєму
щаслива. Була голодна до праці,
голодна до того, щоб передати свій
досвід, знання. В армії декілька років
пропали, по-суті, намарно. З першого
разу я не поступив до інституту. Це
мене не те що вразило – я відчув, що я
дилетант. В армії я теж був художником, конкурував з художниками, які
мали мистецьку освіту. Але вони будували малюнок складно, проводили
прямі лінії. І це не дуже подобалося
військовому начальству. А от я малював
зразу і подібність була. І моя робота
подобалася більше, ніж робота тих
художників, які були з Академії мистецтв. Та коли я складав іспити в інституті, то побачив, що чогось не розумію.

Коли я повернувся до батьків з
армії, то зразу збирався отримати художню освіту. Це було восени 1945
року у Тулі. Я почав брати уроки у художника Орєхова. Коли ми з ним
домовлялися, я показав йому свої
малюнки – вони йому сподобалися і
він взяв мене до себе. Орєхов тоді мав
статус аматора, а колись отримав вищу,
може й неповну вищу художню освіту.
Він мені казав – Академія мистецтв то
таке щось дуже складне. Робив він переважно етюди, його цікавили “тонкі
відносини”. Ставив натюрморт: стара
пляшка з-під олії, стара рама золочена,
якась дерюга. Це такий складний блок
вохряний, жовтий, жовто-зелений.
Могла бути ще і цибулина – така більш
жовта, акцентована. І я якось з горя,
що не виходить, врізав півпляшки
спирту, які мені батько привіз. Я
мешкав у Тулі, а батько з матір’ю у
містечку Обідімо під Тулою. Там батько
працював бухгалтером на кар’єрі. Випив, розвів фарби, помазав полотно.
Підійшов Орєхов, подивився і з пафосом сказав:
– Ти зрозумів у чому справа.
Це було все, що я вмів.

*
Вперше опубліковано – Віктор Зарецький. Розмови з сином // Артанія. – 2009. – Книга 15. –
№ 2. – С. 18–32. У вересні 1989 року батьку поставили діагноз – рак підшлункової залози. У жовтні
провідний у Києві хірург Володимир Земсков зробив операцію, яка показала – хвороба на останній
стадії, пухлина неоперабельна, – жити залишилося за медичними приписами 3 – 5 місяців. Місяці
за 2 батько набрав своєї майже звичної форми, і взимку в Кончі-Заспі ми записали на магнітофон
його розмови. Помер 23 серпня 1990 року.
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Вже у Києві, в інституті, придбав
фарби на базарі і, коли писав з натури,
то просто мазав. Підходить до мене Сиротенко – був такий професор, питає:
– Що ти робиш?
Я кажу:
– Шукаю тонкі відносини.
Він подивився на мене як на божевільного. А я шукав тонкі відносини
і весь час мазав. Від мене сахались, щоб
часом я не замазав фарбою. Отже, я не
склав успішно вступні іспити до інституту. Мене як демобілізованого брали
на графічний факультет кандидатом.
Врешті-решт я потрапив до художньої
школи при інституті. Директор інституту Михайло Андрійович Шаронов
дав рекомендації, і я почав вчитись у
художній школі. Нас тоді взяли трьох
переростків. Двоє потім втекли, бо був
голод, а я залишився. У мене був “пункт”,
майже ідея-фікс – як треба робити за
канонами академічної школи, що для
цього треба зрозуміти. А тоді я малював
з очевидною подібністю просто так,
рука ніби сама робила овали. Мені
каже Геннадій Кирилович Тітов:
– Ось ніздря. Вона ламається: одна
площина, друга площина і це розбір.
Треба вчитись розбору.

В. Зарецький, 1937 р.
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В. Зарецький, 1940–1941 рр.

Почав вчитись. Придбав собі таку
стару лампу, бо опалення тоді не працювало. Дуже зимно було. Я вмикав на
ніч ту лампу, руки грів і малював. Коли
була звітна виставка, то Тітов сказав,
що я багато встиг і декого обігнав.
Влітку я поїхав на практику до Канева з тими хлопцями, з якими я складав вступні іспити, і які закінчували
перший курс. З нами був викладач
Кость Миколайович Єлева, який мене

Марія Андріївна Зарецька,
мати художника, 1913 р.
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пам’ятав ще по вступних іспитах. Я
малював разом зі студентами, і він мене
вирізняв у кращий бік.
Потім знову були вступні іспити.
Коли все скінчилося, я стояв у дошки
оголошень і шукав у списку своє прізвище. Як не знайшов, то мало не втратив
свідомість. Мене штовхнули в плече:
– Ти ж перший.
А тоді діяло таке правило, – хто
зайняли з фаху перші 25 місць, то їх
зараховували до інституту. Навіть якби
було “2” із диктанту. Так я поступив до
Київського художнього інституту.
Першим моїм учнем була Алла
Горська. Я її теж вчив малювати. Показував. Вона вивчилася. Була така Ада
Рибачук. Так само. В інституті вчився і
поляк – Януш Кочмарський, я і йому
давав уроки. Він потім до Польщі повернувся, був головою спілки художників. В
нього була дружина – Анічка Трояновська. Тобто в мене була така репутація,
що я можу вивчити. Ще в інституті один
студент на прізвище Ярешко, син чернігівського попа, вкрав декілька моїх робіт.
Вірив, що в них є якийсь секрет, який він
хотів відкрити для себе. А секрет у тому,
що в основі академічної школи є постановка ока. Реалізм то є певна специфіка.
Ця школа вимагає певних зусиль і, головне, вчителя. Бо в ній є такі моменти,
що їх зрозуміти без вчителя неможливо.
Закінчував я інститут у поганому
стані – заробив собі гіпертонію. Отримував і рєпінську, і сталінську стипендії, але то було вже не в радість. Після
інституту я майже нічого не міг зробити глибокого, художнього. Я не розумів
ні суті художньої форми, ні мистецьких
принципів, бо володів тільки голим
ремеслом.
Взагалі я вважаю, що реалістична
школа “кладеться” на життя дуже
добре – це вміння малювати людей і
природу. Я був близький такому розу-

Покровська церква в м. Білопілля,
в якій хрестили В. Зарецького та його
предків з ХVІІ ст. (церква не збереглася).

мінню – їхав на шахти, їхав до села. Ця
новизна на мене впливала позитивно,
але початкова стадія була дуже тяжка,
тому що емоції, психіка стомились
після інституту. Недаремно багато-хто,
скінчивши Академію, відпочивали.
І.Ю. Рєпін відпочивав цілий рік. Мені
не було коли відпочивати, треба було
відразу починати працювати – життя,
заробіток, виживання. У мене було
відчуття жаху. Те, що я вмів, було таке
громіздке, таке складне. Після процесу
малювання, яким я володів, робота
мене не задовольняла, вона, образно
кажучи, не мала вигляду, а то й взагалі
нікуди не годилася. Мій мистецький
світ був надто обмеженим. Я знав
тільки одну мистецьку традицію, хоча
багато вмів і знав – міг, наприклад,
зробити на полотні засобами живопису ілюзію натуральної поверхні. У
нас Михайла Врубеля взагалі не визнавали, можна сказати, що він був
заборонений. Валентина Сєрова визнавали тільки раннього – ми знали дві
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Анастасія Кіндратівна
Коломійцева, бабуся
художника (1863 – 1940),
папір, акварель, поч. 1940-х рр.

Портрет батька, 1950-ті рр.,
полотно, олія.

роботи – “Дівчинка з персиками” і
“Дівчинка під деревом”. І тут нам ніхто
не міг допомогти. І тільки на дипломі,
коли не стало Сталіна, нас викликав
Сергій Олексійович Григор’єв до себе в
кабінет – він був директором інституту.
Сказав:
– Робіть, що хочете, нині диплом
можна захистити на одному натюрморті,
отримати п’ятірку і стати визнаним художником. Робіть по-справжньому мистецькі речі.
Але нам тоді вже це було важко. Про
себе я можу сказати напевно – на таке я
вже був нездатний. Творчість вимагала
від мене страшних зусиль, емоції було
вичерпано. По суті я не міг зробити і
того, на що був здатний. Всередині щось
було розчавлено, розчавлено виучкою,
вимогливістю до себе. Я, як музикант,
переграв руку. І вже міг впрягтися лише у
той диплом, який я вже почав і його вже
тягнув*. А на свіжий погляд я був вже геть
неспроможний. Життя дуже складна річ –
казав Григор’єв – над художниками
знущаються, і він давав приклади, як над
ним знущались. У мене той час був
*
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В. Зарецький, 1957 р.

тяжким. І потім на голову падає абсолютно нова інформація – і Матісс, і
Сезанн – і все це жодним чином не
може суміститися в голові. Треба було
мати енергію, щоб все це перетравити,
бо нове йшло валом – також Модільяні,
Леже, абстракціоністи. Але у тому є один
з аспектів цікавості 50-х років. Через
кордон рушили Матісс, Пікассо і таке
інше. Я чув ці прізвища – батько передплачував “Юний художник” і там була
інформація. Звичайно було написано –
Матісс – реакційний, буржуазний художник, мистецтво для буржуїв. Але
ілюстрації також були. Тоді Матісс не
викликав у мене великого інтересу.
Пізніше я читав, що коли Матісс став
знаменитим художником, то поїхав зі
своєю виставкою до Нью-Йорка. І там
він говорив в інтерв’ю:
– Ви вчіться тому, чому я вчився, а
не робіть те, що ви бачите на виставці.
Матісс брав за основу аплікацію, у
деякому сенсі саму суть – те, що око
бачить на відстані, деталей нема. Аплікацію можна деформувати – він і
деформував.

“До Леніна”. На полотні зображено чергу до Мавзолею (О.З.).
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У 50-х на рівні суспільної свідомості, моди поза рефлексією, поширилася теза – мистецтво це не традиція, а
певний “хід”. Я маю на увазі Україну
доби відлиги. І зараз дійшло до хворобливого – зроблено всі можливі “ходи”
у всіх можливих варіантах – обливають
себе дьогтем, фарбою і повзають по
полотну. Мистецька інформація ставала величезною, практично неосяжною. А ми були виховані у кращому
випадку на передвижниках. Я був до
того готовим у тому сенсі, що був готовий до змагання, до бійки. Я міг стояти
до останнього, до гіпертонії, до головного болю, робити, аж поки не вийде
задумане.
Поїхав до села. І село справило на
мене колосальне враження. Перед цим
я кілька років працював на шахтах
Донбасу, де виріс. На шахтах я любив
працювати, тому що там треба було
робити швидко. Я і робив швидко, і це
було моїм порятунком. Коли я поїхав
до села, то також працював швидко –
“Ланкову П. Сироватко” я зробив за 10
днів. Вміння почало оживати.
Можна висунути таку важливу тезу –
не можна відкидати реалізм. Реалізм це
одна з художніх мов. “Праве – ліве” у
громадсько-політичному сенсі не має
до цього жодного відношення. Реалістична мова – найбільш складна, серйозна. Для оволодіння нею потрібно
багато часу , головне, конче потрібним

У колі друзів, 1941 р., Дніпродзерджинськ.
Перший справа: В. Зарецький.

є вчитель. Є певні елементи, які дадуться лише з допомогою вчителя. Це
я сам знаю. Завдання побудови поверхні я самостійно не міг вирішити і ніби
стояв перед стіною. Мій викладач Єлева підштовхнув мене до розуміння –
він був справжнім професіоналом.
Єлева та Григор’єв по місяцю чергували в майстерні. Папір клеїли на картон. Композиції були серйозні – по 3-4
фігури. Працювали по 4-5 годин на
день, вся робота продовжувалась місяцьпівтора. Композиція була в інтер’єрі.
Це колосальна школа і цього жодним
чином не можна відхиляти. Але реалізація цього вміння в мистецтві не
така проста.
Моя робота у рамках реалістичної
школи знову вибухнула, коли моя
друга дружина Майя Сергіївна організувала студію малюнка. Вона сама
близько 20-ти років викладала в Республіканській художній середній школі, їй була близька ця проблематика і
вона знала про мої здібності. На перший 1978/79 рік у студії було 7 учнів, на
другий 14. Пізніше їхня чисельність
перевищила 100, і вони вже не могли
розміститись у майстерні і сідали в
коридорі. Більше половини учнів студії
поступали до інституту. Були там і з
Уралу, і з Орла, і з Кавказу. Але більшість була з тої самої Республіканської

Футбольна команда Калінінського будинку
офіцерів, 1945 р. Третій справа: В. Зарецький.
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школи, де багато учнів було з мистецьких родин. Художники, які часом
критично ставились до моїх поглядів і
моєї творчості, радили своїм дітям
займатись у мене. Розігнала студію, посуті, спілка художників – юрисконсульт спілки дав висновок, що я не
можу займатись у творчій майстерні
нетворчою справою. І школу ту прикрили. Хоча я не схильний вбачати тут
політичний, гебістський аспект. Я
навіть починав зайняття російською
мовою, хоча потім зазвичай переходив
на українську, за матеріал для аналізу
часто брав російських художників,
уникав суспільно-громадських тем.
Моїх колег просто душила заздрість.
Але і їх можна зрозуміти – мої учні сиділи вже на коридорі і утруднювали їм
доступ до їхніх майстерень та до туалету. І за тих умов я не мав жодної можливості знайти інше місце для студії.
Але завдяки кількарічному викладанню методика реалістичної школи
викристалізувалася, – я можу викладати
її послідовно і на папері, – не можу
зробити живу школу – напишу книгу.
ІІ
Алла пішла зі мною в монументальне мистецтво. В монументальному
не можна дивитись прямим ходом. Я
кажу, що я зроблю так і так – вона
каже, що не зробиш. Я погодився
зробити якийсь ескіз – до донецької
школи. Там мала б бути ідея вчителя,
науки. Великого розміру була, навколо
неї маленькі діточки (квіточки). Коли
торкаєшся монументального ходу,
дивишся на Єгипет. Це не так просто.
Потім казала, що і спати зі мною не
буде, як не буду монументалістом. Я
затявся і відчув, що це далеко не так
просто і в мене не виходить. Так почалося, і я просидів 12 років на риштуваннях. В Донецьку були і Григорій
Синиця, і Геннадій Марченко. Зібра66
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лися ті, хто були патріотичні. Хотіли
зробити своє українське монументальне мистецтво, багато говорили про
Михайла Бойчука. Намагалися зробити якусь велику справу. Ще працювали
Галина Зубченко, Григорій Пришедько.
Я приїхав до Києва. Мені Володя
Прядка каже, що є цікавий, молодий
хлопець. Майстерня в нього була десь
в підвалі, звали його Борис Плаксій.
Він виявився по-своєму енергійним,
цікавим. Алла вважала – для того щоб
справа була жива, треба у бригаду вливати нову енергію. У Бориса був один
дефект – він розподілив для себе ролі у
такий спосіб. Він – творчий мозок бригади, Алла – двигун, а я – організатор,
бос. Хоча мені було загалом байдуже,
але я Аллі кажу, що щось не так. Розійшлися ми на роботі в Краснодоні.
Монументальна робота взагалі вимагала величезної праці. Зранку встати о
6-ій – і на ногах до 11-ої вечора. За
твоєю спиною і КГБ, і МВД, і райком,
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Шахтарка, 1958 р., полотно, олія.

і обком. Борис почав монтувати на
стіні булижник. “Молода гвардія” –
булижник – матеріал близький за духом. Може, це і глибинний погляд. Але
робота, так би мовити, державна. Пішла поголоска – монтують булижник –
провокація. А про нас ходила легенда,
що ми антирадянщики. Тому від нас
чекали, що ми на цій роботі хочемо
підірвати радянську владу. Апарат один
одного накручував. Довелося збивати
той булижник. Якось нам було важко,
не зійшлися – залишилися ми без
Плаксія. Коли робили картон, приїздив Тоша Лимарєв. Теж допомагав, бо
робота величезна. Треба було переносити на стінку. Борис малював просто
на інтуїцію. А там треба точно переносити. Довелося Тошку просити. Боря
переносив дуже неуважно – були помилки до півметра – жодним чином
так не можна було робити. Боря –
згусток енергії. Зранку закурив і кидає
недопалки один за одним в акварельну
воду. Виклався до вечора – все. На
завтра може не торкатись до роботи.
Тягнути не може. Він не проходив таку

методичну школу, коли постановка
була на місяць, на два, на півроку. Щодня треба йти і стояти біля полотна. А
він як згусток енергії – сходу. Талановитий чоловік, закінчував педагогічний. Гарно по дереву різав. Багато
цікавого нам дав. Мав свіжий погляд.
В основі його монументального світосприйняття були мексиканці, в першу
чергу Сікейрос, – це був його бог. Отака нестримна енергія, що ллється як
потік і така експресивна форма. Борис
вважав, що я шістдесятник, а він сімдесятник – тобто наступний крок
робить у мистецтві.
Він віддавав належне моїй творчості. Ще до знайомства зі мною знав
мою роботу –“Портрет Катрі Ващенко
та Мотрі Євтушенко” – сидять дівчата,
а на другому плані пливуть лебеді. Вона
справляла сильне враження на багатьох. Але все одно – я – шістдесятник,
а він – сімдесятник. Я його знаю добре –
вдома у нього був.
Згадався рельєфно знову той час.
Була у Плаксія робота у кафе “Хрещатий яр” на Прорізній (тоді Свердлова).
Худрада затвердила ескізи, а він зробив
помітно інакше. І завершені розписи
не були прийняті. Був скандал, – Борис свідомо на нього йшов. Потім років
20 про нього нічого не було чути – глухо.
Але він десь був відомий, – в Америці
про нього згадували. А з нами працювати було тяжко. Аллочка була капітальна, дошкульна в роботі –
міліметр за міліметром. А Боря: швидше, швидше, швидше. На Молодій
гвардії треба було викласти прапор –
Боря виклав. Поспішав, цементний
розчин перестояв, а він не зробив
новий заміс. Мозаїка посипалася – і то
центральна частина. Одна справа зробити роботу під настрій, на піднесенні
за тиждень, за два. Та інша справа,
коли робити роботу на принцип, а
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принцип – це щоденна праця по 10–12
годин. Йому це було тяжко. Боря не
дуже сильно малював, він на деталях не
сидів, а було “взагалі”. Але художник то
є художник – не у цьому реалізувався,
так в іншому. Він залишився на поверхні. В нашій системі вижити було важко.
Таку роботу, як роблять на комбінаті (у
1990-ті – творчо-виробниче об’єднання
“Художник” – О.З.), він зробити, чи
точніше, отримати замовлення не міг.
Там була своя парафія і вони набили на
тому руку. І у 70-ті пробитись там було
неможливо. Він брав монументальні
замовлення по областях, мало не до
Сибіру їздив. Брав з собою набір для
різьби по дереву і там робив. З
комбінатом і справи не мав і не мав
мороки. А там Боря по відрядженнях міг
щось конкретно зробити і мати гроші.
Недавно була одна з перших напівофіційних виставок на Леніна 3, там
були і його цікаві роботи, та публікація
про нього в „Україні”. Борис не зламався як людина і розвинувся як
художник.
А от Алла була підготована. Вона
була сильна в культурному плані. Алла
з родини кіношників: батько – директор кіностудії, мати – художник по
костюмах. Для неї кіно – театральне
життя – природне середовище. Тому,

На демонстрації,
кінець 1940-х рр.
Другий зліва: В. Зарецький
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коли вона робила “Отак загинув Гуска”
за Миколою Кулішем з Лесем Танюком, а потім також з Лесем за Стельмахом “Правда і кривда” в Одесі, то
робота йшла ніби сама собою. Гарні
були вистави, але не пройшли –
заборонили вже на етапі репетицій.
Танюк, запросивши Горську, потрапив
у точку, – на той час ніхто б не зробити
так, як вона зробила. Крім того, що
була психологічно готова, бо жила
серед акторів, ще й працювала в бібліотеці на кіностудії – приносила копії
театральних робіт Анатоля Петрицького. А Борис – все ж син машиніста
на паротязі.
Заливаха – сильний художник.
“Портрет Данила Нарбута” Заливахи –
першокласна робота, дуже цікава за
кольором.
Мова йде не про академізм, мова йде
про те, що зветься ремесло, професіоналізм. Академізм ми розуміємо, як
дещо пов’язане з Петербургською академією мистецтв. А я своїх учнів
навчаю професіоналізму, тому, що залишилося від старих майстрів, старого
вміння. Йде нашарування тенденцій,
моди. От ти дивишся очима шістдесятника, а я сімдесятника – так
думав Плаксій. Ти дивишся традиційно, а я дивлюсь вже інакше. Прохо-

Художня практика у Каневі.
Роки навчання в майстерні С.Григор’єва,
початок 1950-х рр.
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Київ, кінець 1940-х рр.

дить мода – і того пафосу, настрою вже
нема. Заливаха закінчив Ленінградську
академію, а Плаксій педагогічний
факультет Київського педінституту.
Якби Борис все ж таки мав професійну
освіту, вмів малювати, його творче
життя склалось би дещо інакше. А так у
Плаксія були якісь риси комплексу
неповноцінності. От порівняй Плаксія
і Заливаху – це не однаковий рівень
професіоналізму. У Краснодоні був
такий конкурс. Плаксій сидів в одній
кімнаті – робив ескіз до Молодої
гвардії, я сидів в іншій кімнаті, Аллочка теж робила ескіз. Смірнов був за
головного режисера тої ніби вистави.
Він і був головним архітектором. Смірнов крутився серед начальства, знав кон’юнктуру, вимоги. Хочеш не хочеш – у
великих монументальних роботах
головний архітектор є режисером –
його задум, його ідея цілої споруди.
Боря намалював борців, – як Молода

гвардія боролася з німцями. Це було
занадто, хоча думка була і всі ці події
може й були. Бо це робота, яку затверджує обком партії, доходить до ЦК
КПУ. Це реально страшна річ. Влазити в скандал, в бійку, доводити, що
щось було... Кому доводити? Це несерйозна розмова. Молода гвардія – не
ресторан, не колгосп. Про це мови не
могло бути. Був і такий задум композиції: одна фігура вбитого, що лежить,
другий падає вниз головою, третій
підіймається, четвертий піднявся, п’ятий прапор несе – це вже відродження,
підйом духу. У цьому варіанті була
відчутна експресія. Ми з Аллою вдвох
до нього прийшли. Цей ескіз пройшов,
і ми так і робили. Може для Бориса то
був якийсь удар. Він на все дивився
так, з такої позиції, що в тих умовах він
не може розкритися як художник.
Повернемося до Опанаса Заливахи.
На людину падає українське відро69
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Студенти Київського художнього
інституту, кінець 1940-х рр.,
п’ятий справа: В. Зарецький.

дження, знання української історії. Це
таке вогнище, що якщо його роздмухати, то треба його підтримувати, і це,
як на ті часи, був подвиг. В мене в житті
було декілька моментів, що коли б не
підтримка друзів, то я б розгубився. Це
звичайно смерть Алли і батька – я
стояв на межі, у прірви. Були і інші
складні ситуації. Але життя йде, проходить час і багато-що стає майже нікому не потрібним. Приходить молодь,
яка на книгу Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” дивиться як
на історію. А для нас у 60 – 70-ті роки це
було одкровення. Є такі неспокійні
характери. У Заливахи була молода
дружина – дочка ректора Ленінградської академії Горба. Про його подружнє життя ходили легенди, які на моє
переконання ґрунтуються на фактах.
Опанас ходив по хаті Горба у рваних
мештах, з яких крапала вода, у якій він
мив пензлики; витирав руки фіранкою.
Тесть вислав його разом з дружиною до
Тюмені. Там він жив у приміщенні
церкви. Головне, що Заливаха на той час
зробив, – він не загинув. А вже потім,
після таборів, поневірянь він і виставку
зробив і його на Шевченківську премію висунули. Заливаха то є Заливаха –
то не таке просте життя. Я був на Опанасовій виставці (1989 рік – О.З.) і
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“Дівуля з архітектурного сюди, в чесне
товариство, потрапила випадково й
ні з ким із присутніх нічого спільного не має.
ЇЇ імені навіть не знаю!” В. Зарецький.

коротко так – справляє враження,
декілька робіт дуже сильних.
Коли була жива Алла і була наша
бригада, то працювали разом, був
взаємний вплив. Алла була людина
широка, вона вузько не дивилася.
Робили ескіз до Донецької школи. Там
я малював голову. Синиця взяв в мене
вугілля і почав псувати. Я у випадку
того ескізу розробив конкретну форму.
А він намагався бути головним. Що він
може зробити, щоб бути кращим?
Краще мене він не зуміє зробити. І зі
словами:
– Це сезаннізм, це чуже Україні –
почав розмазувати мою роботу. Буває
так, що людина знаходиться під сильним впливом якоїсь теорії. Синиця
знав і Сезанна, і розбір форми у рисунку. Я вмів намалювати на високому
стандарті, Алла теж. Синиця був у
цьому дилетантом. Але сила в ньому
була. Була ідея будувати українську
школу на основі народного мистецтва.
Багато ми з Григорім Местєчкіним
зробили. Була виставка Повстяного,
який мешкав тоді у Москві. Виставка
була в Українському музеї, Повстяний
працював у техніці вибійки. Марію
Приймаченко висунули на Шевченківську премію, і вона її отримала.
Підняли Лізу Миронову. Стали широко
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відомі рушники Ганни Верес. Це і
робили Синиця і Гриша Местєчкін. В
„Україні” чи в „Ранку” була надрукована
репродукція “Шахтарів” у Донецьку і
підписано – Григорій Синиця. А то я
малював ескіз, – то й розмови такі
були, що то помилка. Алла мені казала:
– То бог з ним, не в персональному
питанні справа.
Але Аллу вразило, коли Синиця не
захотів працювати разом з бригадою.
Потім він працював з хлопцями-підсобниками. Але нічого по-справжньому цікавого у монументальному
мистецтві вже не зробив.
У 1968 році почалася робота над
краснодонським меморіалом „Молода
гвардія”. На той час ми більше року
працювали з Борисом Плаксієм. Борис
сам зрозумів, що то не його справа. І
написав заяву, що не має претензій до
авторства тої роботи. В ескізах брав
участь. Ескіз переносив дуже неуважно. Там треба злазити з риштувань,
відходити, дивитись з відстані. Лимарєв потім повзав як кріт і все те
виправляв. У Синиці було в голові, що
він має бути лідером школи. Я зараз не
пам’ятаю прізвища того югославського

художника, який був фундатором
югославської школи примітивізму. Тої
школи, де самим відомим є Генераліч.
Я давно дивився монографію про тих
примітивістів – там мозаїка на обкладинці. Той перший був і теоретиком, і
організатором того напряму. Такою
уявляв свою роль і Синиця. Алла дуже
тяжко переживала вихід Синиці з
бригади. Вона сама жертовна і всі сили
віддавала тій справі. Ми працювали
далі – зробили ресторани в Києві –
один, другий, зробили Краснодон –
чимало зробили. Синиця відіграв в
тому свою роль. Він органічно не
сприймав професіоналізм. І з мене намагався його витиснути. Це витискання відбувалося з плином часу, а не за
кілька бесід. Я відчував, що Синиця не
переймається натуральним зображенням предмету. Він дивиться на мистецьку річ, як на гру фарб. Образна
думка, яка “йде” на кольорі. Зелений,
синій – сум. У Врубеля багато синіх і
зелених. Багато в цьому плані Микола
Миколайович Писанко для нас зробив.
Це варіант цілісної школи образотворчого мистецтва. Я казав, що в
основі творчості Врубеля лежав профе-

Після зміни. Ескіз, 1957 р., полотно, олія.
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сіоналізм, – Микола Миколайович
страшенно нервував і не хотів навіть
про це говорити. У нього все сходу будувалося на формотворчості. Він аналізує художника-суперпрофесіонала і
зразу дивиться, – де зона падіння –
зона підйому, зона конструкції – зона
деструкції. Все це є на полотні. Але
самий процес, самий вихідний метод
відхиляються. Я можу сказати, що з
цього нічого не вийде, бо нема возу, на
якому треба їхати. Є ідеали, є казкові
країни, є цікаві розмови – все є. Але
нема на чому їхати – нема методу постановки ока, методу побудови пензликом, з якої виходить культура
володіння формою. Тобто Микола
Писанко – то чистий теоретик,
мистецтвознавець.
Синиця робив стильовий хід тільки
на основі народної творчості. А Писанко
дивився ширше. Але фундамент професіоналізму відхиляв. Коли Микола
Миколайович розповідає – цікаво, коли
починаєш дивитись його роботи – ні.
Вони не несуть відбитку серйозного,
професійного, на них лежить печатка
аматора. У нас з Аллою була школа, на
яку ми поклали колосальні зусилля,
були вчителі. Є моменти, які без вчителя не можна схопити. Походили по
людях, працювали разом з Г.І. Сини-

Робітник, 1959 р.,
картон, темпера.
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цею, з молодшого покоління з
Б.І.Плаксієм. Все це люди були гонорові. Недолік фундаменту позбавив
їх руху, великого ходу в мистецтві. Одні
обмежуються авангардизмом, натяком
на форму, яку подано яскраво експресивно – як у Сікейроса.
Мені московські знайомі казали –
Врубель продукт російського академізму та символізму – то й що в цьому
поганого.
Художня річ робиться для ока і з ока
потрапляє в душу. Я ніколи не відхиляв
абстракціонізму – просто це не було
для мене прапором. Зі мною в інституті
вчився хороший чоловік Іван –
запеклий реаліст. У нього диплом був –
пологовий будинок, жіночка сидить з
дитиною. В нього той реалізм був
пункт. Як на моє світосприйняття, в
тому є певна роздвоєність.
Так звані примітивісти – великі
художники, дуже серйозні художники.
У них нема комплексу неповноцінності, вони живуть своїм художнім
життям. Але сила професіонала в тому,
що він може користуватись і засобами
аматора. А аматор не може – він завжди однокрилий. Треба вміти обливатись своєю кров’ю. Не майструвати
еклектику, а жити. Навколо художника
є природа, сльози, грози, радість,

У день смерті Й. Сталіна, 1953 р.,
Зліва направо: В.Касіян, С. Григор’єв.
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До Мавзолею (дипломна робота), 1953 р., полотно, олія.

екологія. Все це художній процес.
Прямий погляд на життя нічого не дає.
Потрібні художні засоби висловлення.
Навколо цього все крутиться. У Алли
вибух художньої енергії був пов’язаний
з Україною. Ремесло у неї було. Коли
ми приїхали до Горностайполя, то вона
працювала у невеликому селі неподалік. Природа, корови, квіти, чорнобривці – рай. Там відбувся художній хід
пов’язаний з Україною. В неї була
робота – “Хліб” – жінка підняла руки.
Це типовий початок українського модерну 1960-х. У ній відчутна новизна.
Орнаменти, які там є, треба було
пережити. На полотні темперою, де
мати і дитя, – зветься “Абетка”, – мати
вчить дитину читати. На столі молоко,
хліб. Це переживання України як
образу, як світогляду. Було зроблено
також багато етюдів, малюнків. Серед
великих завершених робіт також “Прип’ять. Пором”. На першому плані –
голови дівчини. Це власне портрет
Оксани – дочки Володі Шевчука.
Каталізатором її творчості було переживання України у широкому сенсі.
Вона мандрувала Україною з хором

Жайворон. Зібрала на початку 1960-их
колосальний матеріал – емоційний,
інтелектуальний. Але використати
його у повній мірі не встигла. Організувала неофіційний вечір пам’яті
Олександра Довженка у майстерні на
вулиці Філатова. Чи був Драч – не пам’ятаю, а Павличко був. Багато інтелігенції зібралось. Була гостра дискусія –
“за” Довженка, “проти” Довженка.
Вона зробила ескіз портрету Довженка.
Руками він тримається за голову. З
одного боку він блакитний, з іншого –
червоний. Виникає асоціація – чорнобілий, тобто роздвоєний. Зі світлого
боку – алегорична фігура України у
сонячних променях, з іншого, до речі
лівого, – щось подібне до темної звивистої дороги. Потім мені казала, що
саме на вечері зрозуміла як робити
Довженка, – він роздвоєний. Глибоко
шукала рішення образу – я і сам
зрозумів Довженка. Він такий і був –
любив Україну. Але все ж я у цьому не
фахівець. Роздвоєність – треба було
вижити. Вигнали з України – робив
Мічуріна у Москві.
Мені видається, що робота в неї
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На канапі, 1950-ті рр., полотно, олія.
Дівчина, 1953 р., картон, олія.

йшла тяжко. Робила дуже цікаву графіку – великого розміру. Портрет
Симоненка – це взагалі шедевр. Графічний портрет Івана Драча. Зробила
цілу серію Тараса Шевченка. Все це
графіка. Вона поспішала. А у ліногравюрі можна швидше сказати, ніж у
темпері, чи тим більш в олії. Алла –
людина безмежно обдарована, – є маленькі малюнки з натуру з великим
смаком, є графіка і живопис високого
класу. Вона 6 років поклала на мозаїку.
Виросла до мозаїчиста, якому не було
рівних. Клала мозаїку з фантазією.
Можна дивуватись тому вмінню енергії
та таланту, – скільки вона виклала тої
мозаїки. Там треба точно сказати, –
щоб і рука була, і камінь, і око. Задатки
були колосальні, і зроблено було
чимало. Ясно, що її життя у широкому
сенсі цього слова – це елемент Відродження. На той час це було важко
зробити, але вона своє зробила і своє
сказала. Треба її доробок зібрати
докупи, подивитись, дослідити і точно
сказати. Вона вивчилась і вивчилась
добре. Коли вона закінчувала інститут,
ми були чоловіком і дружиною. І я
допомагав їй у оволодінні професіоналізмом з повною віддачею.
Вже у другій половині 1950-х
працювала на Донбасі на шахтах, була
на Північній-2 – це Краснодон. Були
цікаві роботи, – є фотографії. Сидять
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шахтарі, – то бригада Польщикова.
Готуються до зміни заступати – хтось
газети читає, хтось починає переодягатись. По тому полотну вона поступила
до Спілки художників, і у цій роботі
прочитувалось художнє вміння у
повній мірі. Алла стала грамотним,
фаховим художником, відчула це кров’ю вже у селі у 60 – 62-му роках. Потім
вибухнули 60-ті роки. Це можна назвати і суспільно-політичним конфліктом, але у неї були грандіозні плани.
Виникла ідея монументальної школи
всесвітнього значення. І як основа
розглядався бойчукізм – стильовий хід
на ґрунті раннього Відродження,
Джотто. Почати від раннього християнства, від Візантії – візантійські
майстри і впливи були тут, на Україні.
Від того хотіли почати і виробити
український стиль. Це була велика ідея.
Така велика ідея Аллі і підходила. Як
з’ясувалось, справжня ідея була непотрібна державі, але щодо цього у нас
тоді були деякі ілюзії. І зараз, для того,
щоб щось було, потрібна національна
енергія – це єдиний серйозний, вирішальний фактор. А так загальні фрази –
соціалізм, комунізм – за тим нема
ніякої енергії. Ще трохи про Аллу. Це
було явище унікальне. Вона була інтелігентна з походження. Виросла в
оточенні митців і невимушено трималася у будь-якому товаристві. Була

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
ефектна. Стала визначним художником.
Потім постало українське відродження.
І вона потрапила на ейфоричний гребінь
початку 60-х. Майже відразу наше
відродження почали нищити. Як оживає людина, оживає і художник. У
Михайла Врубеля не було ніяких
національних проблем. Його драматичні переживання мали філософський, можливо, демонічний характер.
Але була потреба щось сказати – і це
високе мистецтво, реалізм доведений
до вишуканого естетизму. Алла встигла
багато зробити – живописні речі,
графіка, дві чи три театральні постановки, монументальне мистецтво. Це
погляд широкої, обдарованої людини.
Щось не вдалося, не встигли.
ІІІ
Школа малювання – це робота над
поверхнею, деталями. Коли Голубкіна
потрапила до Парижу, щоб вчитись у
Родена, то там ставили постановку на
8 місяців. Стояв натурник 8 місяців.
Виконання малюнку складається з
певних стадій. У процесі вдосконалення
кожна стадія скорочується. З’являється
здатність коротко сказати. Це дуже
важлива складова частина майстерності.
У Китаї є така школа: художник працює
з асистентом. Художник малює озера,
гори, риб, птахів і таке інше. Коли образ
сформувався у свідомості, то художник

Після зміни, 1957 р., полотно, олія.

може почати і повністю завершити
роботу за 10 хвилин. Асистент хронометрує, подає пензлі. Такий вже у наш
час був художник в Угорщині Абба
Новак – віртуоз виконання. Теж свідомо
себе обмежував у часі. Мені розповідали,
що так працював і Корнеліу Баба –
румун. Він писав з натури – довго,
серйозно. Робота підсихала, майстер
скоблив її і закінчував за 15 хвилин. За ці
15 хвилин полотно переписувалося –
“перемахувалося”. Від робіт Баби складається враження, що написані вони
буквально помелом, віником.
Дієго Веласкес писав королів,
знать. Писав полотно дуже довго.
Потім скоблив. Королева чи інфанта
сідала так, як вона позувала. Веласкес
виходив з темної кімнати і протягом
кількадесят хвилин ставив на полотні
акценти. Коли дивишся роботи Веласкеса – то це нібито просто реалізм.
Але я копіював – дна немає.
Вирішальне вміння в школі – розібратись у варіантах зображення.
Я тримаюсь тому, що маю основу.
Видумати нічого не можна, власне,
можна видумати фокуси. Коли Врубель
казав Рєпіну:
– Ілля, ти не вмієш малювати.
Той починав плакати.
– Що ти таке говориш?
Рєпіну це і не треба було. Так і

З “шахтарського” циклу, 1950-ті рр.,
полотно, олія.
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С.О.Григор’єв казав про нього. Рєпін
був талановитий від бога, навчався у
Чистякова, володів школою, але неглибоко. Так само і Васнецов був
недоучка. Професійність йому на
певному етапі не була потрібна. Його
полотна це яскрава сюжетність –
“Три богатирі”, “Альонушка” тощо.
Але пізніше це завадило йому роз виватись.
Є люди, які стали художниками у
зрілому віці, переживши одкровення,
маючи глибоку внутрішню потребу.
Вони школи взагалі не знають, в них
нема такої проблеми, бо вони володіють іншими мовами. Американська
бабуся, у якої було прозріння і вона
почала малювати. Інтер’єр помешкання – там, де має бути фотель – біла
пляма. Там сидів її покійний чоловік.
Ця думка вражає – це хід, мистецький
хід, який трансформує глибоке переживання. Дзеркальце, яке Заливаха
вставив у стінку, зображену на полотні.
Це можна зробити і просто так. Але
треба було сидіти у таборі, і це вражає
душу. Я вже казав, – академізм вводить
в оману, – ніби в ньому є щось своє.
Цього нема – це просто професіоналізм. Академія, академізм – красиві
слова, які мають щось привабливе.
Я вже казав, що школа – красуня,
спляча красуня мистецтва, це зерно,
ремесло, яке пройшло випробування.
Можна вкладати в неї свою душу,
сучасне розуміння. Час багатий на
проблеми – та й та ж екологія. Сучасне
мистецтво сонне, воно у чомусь починає
втрачати сенс. Я бачу сенс у чому –
художник іде ва-банк. Але для цього
має бути не просто ідея, має бути
емоційне переживання – пісня. Якщо
душа співає, то набуває сенсу володіння
ремеслом, знання художніх мов, – ти
сідаєш на хвилю, якою володієш.
Можна вести лінію, рвучи на собі во76
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лосся і розповідаючи, що переживаєш
щось надзвичайне. Але має бути образ,
який можна назвати власне мистецтвом, де душа іде разом з умінням.
Я дивився книгу 1920-х років. Там є
вірші, оповідання, написані селянами.
Вона так і зветься – “Антологія селянської поезії” (по пам’яті). Все це з
пролеткультівським ухилом. Там декларативно заявлено, що вони відхиляють і Пушкіна, і Лермонтова, і
Шевченка, мистецтво, творчість яких
була пов’язана з дворянством, –
класом, за концепцією книжки, протилежним класу робітників і селян. Той
клас вже знищено. Тепер вони створюють нову культуру – пролетарську,
селянську. Некрасова, Шевченка вже
нема – з’являються нові поети, нові
прозаїки. Але зараз можна сказати, що
це блеф, це не пройшло. Можливо, це
робилось по-своєму талановитими
людьми. Був якийсь заряд емоцій,
експресії – можна було написати вірші. Там є і вдалі вірші, головним чином
еротичного плану. Але інтелекту, творчої, духовної традиції немає.
IV
Сезанн – конструкція, Матісс – аплікація, Сьора – художнє середовище
(бачення). Якщо ці підходи відділити
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від реальності, то буде абстракція.
Модерн – то стиль, стильовий хід.
Великі художники вийшли з
реалізму. Густав Клімт з братом робили
у Віденському музеї розписи – єгипетська кімната, грецька кімната. Коли
роботи Клімта з’явились на виставках,
то робилося припущення, що то є
підробка чи у, кращому разі, імітація.
Але це було глибоко індивідуальне
переживання.
Були епохи, коли академічна підготовка була потрібна в житті. Куїнджі
мав клас в Академії. У нього вчились і
Пурітц, і Врублевський. Мало того,
вони стали майстрами. Це був час,
коли таке мистецтво було потрібне. Це
був сецесіон, модерн. Підхід Куїнджі
був дуже близький. Поняття блоку,
аплікації сильно проходить в його
роботах. Ці митці закінчували Академію. Тоді це визнавалося, цінувалося,
було тим, що звалося мистецтвом. Тому
вони не пропали.
Я дуже поважаю Миколу Миколайовича Писанко. З самого початку, коли він з’явився у Києві. Він дуже
високо поціновує формотворчість Михайла Врубеля, яка ґрунтується на
реалістичній академічній виучці. Стадія в малюванні, яка “везе віз”, – є

ремесло, є постановка ока, здатність
малювати – будувати форму, побудова
пензликом. Так, Врубель робив з розбору форми орнамент. Він бачив форму
через призму своєї фантазії.
Матісс – викраска – це правильно.
Але треба сказати про форму, про побудову пензликом, про конструкцію, на
яку все лягає. Потім вже і йде викраска.
Побудова конструкції залишається незавершеною і цю незавершеність приховано, але роботу викрашено і у цілому
завершено. Тому полотна Матіса справляють мало не підсвідоме враження
незакінченості, примітиву.
Реалізм не ставить питання індивідуального обличчя художника. Можна сплутати Веласкеса чи раннього Ван
Дейка – це просто школа, зображення
того світу, який ми бачимо. Світоглядна, та й не тільки, проблема виникла тоді, коли у реалістичного
малюнка і живопису з’явився і аналог, і
конкурент – фотографія. А в чому ж
тоді мистецтво? Літеру „А” сказали
імпресіоністи – мистецтво це передача
художнього середовища – під загальною назвою “враження”. Цей напрям
пішов углиб. Сьора з “враження” зробив формулу. Дивізіонізм – це просто
засіб фіксації художнього середовища.
Ритміка плям і ліній завершується
“твердо – м’яко”. В кольорі це складніше – там є питання акцентів. То є
інше питання.
Сезанн казав – головне то конструкція. Але те, що могли намалювати
Врубель чи Чистяков, – Сезанну таке і
не снилося. Але то теж конструктивізм.
Середовище – конструкція – аплікація. Ці феномени є і в природі, і на
фото. Художник належить до певної
культури, професійного оточення, працює з певним настроєм, емоціями. І ці
базові компоненти будуть представлені
по-різному. Художник ставив собі
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якесь суб’єктивне завдання, шукав у
реалізмі якийсь хід. Курбе – чистий
реаліст, а Делакруа – романтичний
реаліст – у нього і широке бурне романтичне письмо. Подивимось Курбе –
“Каменотеси” чи “Поховання в Орнані”. Якщо подивитись на чисту форму,
ні до чого її не прив’язуючи, – то вийде
абстракція – ніби хтось подивився у
мікроскоп і побачив абстракцію.
Абстракція у цьому випадку – то погляд на світ, але без прив’язки до конкретного предмета. Ритміка ліній, плям,
фарб. Коли почали заглиблюватись, то
з’ясували, що є і психологія кольору.
Так, зелено-блакитне – сумна гамма.
Чому у церкві багато золота? – Золото
оживляє фарбу. У фіолетовому оточенні фарба загасає, а у золотому – оживає, спалахує. Класичні абстракціонізм
та сюрреалізм були створені дуже майстерними художниками.
V
Не можна казати, що Антоніо Гауді
то еклектика. Це знання художніх мов.
Вміння ними користуватися.
Академія – є загальна фраза. Академізм – то Чистяков. Савінського я
знаю як його хорошого учня. Школа –
то ще не все, школу треба реалізувати.
У 36 років Джузеппе Верді був визнаним в Італії майстром. Пішла зі
світу його дружина. Залишилося двоє
дітей. В Італії революція – Гарібальді.

Київ, 1960-ті рр.
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Верді був просвітлений горем народу, з
якого вийшов.
Ремесло мусить ожити. Мусить
бути передумова, наприклад, українське питання. Я приїхав до села – мова,
бузок, місяць. Це все мене дуже сильно
вразило. Був у Федора Манайла в
Ужгороді. У хаті вже не наш світ. Стоїть
пристрій для стягування з ноги чобота.
Дружина угорка – іншими мовами,
окрім угорської, не говорить. Угорська
кухня. Манайло – цікавий художник.
Міг дуже сильно сказати. На полотні –
діти біжать вгору. Він робить їм такі ноги –
важкі, великі – тобто тяжко бігти.
Модерн пішов від німців, сюрреалізм – від французів. Ну й що з того.
Михайло Бойчук спирався на раннє
Відродження, Візантію. Синиця хотів
взяти за основу народне мистецтво.
Мав літературу, у тому числі чеські,
румунські журнали. Вже пізніше я
зрозумів, для чого то було йому треба.
Але не можна зробити мистецтво високого ґатунку, ґрунтуючись тільки на
народному. Має бути комплекс –
майстерність, знання народного мистецтва, самовисловлення. Але зробити,
як в епоху Відродження, багатофігурні
композиції, складні ракурси, фрески,
вітражі – то мав робити професіонал.
Коли маєш велику мистецьку культуру, то мова вже не йде про повтор.
Треба мудро дивитись на речі і давати

Прогулянка вуличками Самарканда, 1962 р.

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ

Подорож до Середньої Азії, 1962-63 рр.

собі звіт у тому – начебто все сказано.
Постає питання – як сказати? Тематики нової немає, окрім сьогоденного,
політичного. Форми висловлення –
так само. Хоча тематику можна знайти –
екологічну, різні жахи.
Модерн – то є свято для ока. Жах
чи навряд буде таким святом. Завдання
художника – потрапити через око в
душу. Я бачу в туманах Тернера взагалі
світло-сірий квадрат, але дуже емоційний.
Виставка має свій закон. Якщо висить робота перенавантажена, а поруч
пароплав в тумані – ледь помітний
димочок іде з труби. Було б дивно,
якби всі полотна були білі туманні та
одного кольору. Робота – це як вона
сприймається глядачем. Це реалізм – у
одного художника акцент на психологію, в іншого на артистизм. Це має
значення. Зараз питання школи досить
активно обговорюється. В “Огоньку”
була стаття “Король халтури” (про
Іллю Глазунова) чи щось подібне. І там
автор за реалізм і проти Сезaнна. Це не
дуже серйозна професійна розмова.
Сучасні школи – це не школи
лівого-правого, як їх часто трактували
у добу пізньої радянщини у 1960–80-ті
роки. Є просто володіння методом

А. Горська, В. Зарецький, 1960-ті рр.

реалізму. Можна працювати в різних
стилях. Подивіться монографію про
Фердінанда Ходлера, власне не монографію, а ґрунтовний каталог. У нього
транспоновано класичний мотив “Венера, яка лежить перед дзеркалом”,
відомий широкому загалу за полотнами Веласкеса чи Рубенса. У нього є
також транспонована “Жінка у чорному плащі, яка сидить” Тінторетто. Це
можна визначити як знання і вміння
користуватись художньою культурою,
якій 1000 років. Кажуть, що дух мистецтва вже обійшов світ, що нема нічого нового. Це відносно. Є нові
проблеми – радіаційне забруднення і
про неї важко сказати мовою реалізму.
Я визначаю готіку, як інтернаціональний стиль, що однією ногою стояв
у Відродженні. Ботічеллі, якого часто
відносять до Відродження, був, на мою
думку, чистим готіком. У нього було
внутрішнє бачення, певна екзотика
ліній. Відродження таких рис немає.
Великі художники були до Рафаеля,
після Рафаеля все набагато нижче,
дрібнішає.
Всі закони мистецтва представлено
у Веласкеса чи Франс Гальса. Але у них
реалізм на першому місці, а у стильового художника не на першому. Їх
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треба розрізняти – вивчаючи стильових художників і реалістичних. Треба
дійти до розуміння того, коли можна
реалізовувати стильовий хід, який
може бути і в пейзажі, і в портреті.
Яскравий стильовий хід маємо у
портреті “Іди Рубінштейн” Валентина
Сєрова. Кольори тіла і тла різняться за
ознакою тепло-холодності, а за тоном
вони однакові. Але Сєрова не зрозуміли, не було оточення, яке б його
підтримало. Контрапункт Кустодієва –
це, по суті, модернізація фольклору.
Федір Кричевський – модернізація
українського народного мистецтва.
Петров-Водкін – стилізація ікони. Але
це великі художники. Ноти нескінченні. Проблема в тому, щоб знайти
нове звучання. Один із шарів малювання Пабло Пікассо іде від Антики, а
інший від африканського мистецтва.
Нещодавно я бачив книгу “Художники
африканської савани”, а також матеріал
“Маски-духи” у Кур’єрі ЮНЕСКО.
Стильовий хід Пікассо настільки
прозорий, що можна ввести термін
“спікасирувати”. Це як парафраз на
музику, але це і індивідуальне мистецтво. Врубель змальовував зимові
візерунки на вікнах. А якось зайшов до
крамниці – там висів килим. Той килим викликав асоціації і став поштов-

В. Зарецький на Тетереві в околицях
Чорнобиля, початок 1960-х рр.
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А. Горська з батьком. Студентські роки,
кін. 1940 – поч. 1950-х рр.

хом до “Східної казки”. Майстерню
Рембрандта було завалено різним антикваріатом, одягом, власне мотлохом. Це
було для того, щоб око не зупинялось,
щоб був поштовх. Реалізм – це поставлене око. Гра в шахи то є гра в шахи, але
то і перебір варіантів. Так само поставлене око – то є перебір зорових вражень.
Для того, щоб стати художником, треба
мати знання культури, художніх шкіл,
але також і поставлене око.
Ми живемо в епоху, коли стало
зрозуміло, що природа хвора на радіацію. Повітря то не є просто “щось”
навколо нас. Не може бути такого
легкого погляду на ці жахи.
Все починається з реалізму. Треба
знайти спосіб розвивати його могутні
можливості. Треба знайти тріаду Сьора
(середовище) – Сезанн (конструкція)–
Матісс (викраска). В абстракції теж
нема нічого поганого. Мистецтво є
тоді, коли є якийсь новий хід, коли
форма починає жити новим життям. В
мене почалося просто зі знання життя.
Все літо я жив серед доярок. Бачив сам
процес життя. Буйний заливний луг,
корови п’ють воду. Орнаменти одягу,
квіти на лузі, дівчата перуть хустки –
все яскраве, орнаментальне – радувало, захоплювало око. Життя треба
сприймати не формально, а душевно,
його треба переживати.
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А. Горська з сином Олексієм, 1950-ті рр.

Історія мистецтва має для художника свою специфіку, це не просто
знання літературне, теоретичне. Для
художника є важливим знання історії
розвитку формотворчості. А реалістична школа – єдина, вона не належить
певній епосі. Це школа поставленого
ока. Багато що втрачено. Важливим є
знання розвитку професійної майстерності в часі. Школа була одна і та сама.
Накладались емоції, нові теми, ідеї,
нові дії. Франс Гальс половину життя
витратив на оволодіння своїм класичним письмом – “виходом у миттєвість”. Йому не позували. Це видно з
характеру самих портретованих. Це не
можна писати довго. Схоплено мить –
і це мета. Таке не можна писати довго.
І тому у цьому письмі вміння лягало на
мить. Це був вихід майстерності у
квінтесенцію, в осяяння. Едуар Мане
витратив декілька років, щоб оволодіти
подібною майстерністю. Але це був
новий час, нові люди, нова обстановка,
трансформація того самого художнього
ходу. Якщо епоха Відродження дала
найвищі прояви фігуративної формотворчості, складні фігуративні композиції, то друга половина XIX століття,
попри різноманітність напрямів, асоціюється з імпресіонізмом, розквітом
жанру пейзажу – Тернером, Констеблем. Зверніть увагу, що в епоху Відро-

дження не було видатних пейзажистів.
Пейзаж грав допоміжну роль на другому плані. Знання розвитку формотворчості – головна зброя художника.
Минуле залишає нам великий досвід,
могутнє ремесло. Королівське мистецтво було пов’язано з королями,
високою культурою. Цінувалося ремесло, вміння. Сецесіон – це реквієм
взагалі мистецтву. Дивлячись на це
мистецтво, – вражений до глибини
душі, – треба бути магом та чарівником.
У наш час домінує демос. Багато
говорять про американців. Це культ
виробництва товару ширвжитку. І визначальним є рівень цього ширвжитку.
Коли говориш з людьми, які були в
Америці, вони не часто згадують про
мистецтво. Там в основі ринок, реклама, розраховано на демос, на масове
споживання.
На картині Іллі Глазунова (продавалась на зламі 89–90 років з розкладок
по місту) багато персонажів напівзабутих, але таких, що особливо цікавлять загал – Побєдоносцев, Столипін,
Бухарін, Троцький, родина царя
Миколи ІІ. У кутку схема, де показано,
хто є хто. Тут нема нічого від ідеалів
мистецтва і то, мабуть, і не є мистецтво. Соціалізм – капіталізм – то не
має значення. Вирішує рівень людей.
Попит визначає пропозицію і тому

З батьками, 1960-ті рр.
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поява Глазунова є цілком закономірною – у цьому була потреба і він
з’явився. Я можу аргументувати, що
сильної, ґрунтовної школи Глазунов не
має, принаймні я не бачив його фахових
робіт. Значить наш час – то є час таких
людей. Щоб розуміти високе мистецтво,
треба мати високоосвіченого глядача.
Але такі безумовно є. Масовий інтерес
не стосується нашої теми – це явище
поза мистецтвом. Глазунов поставив
перед собою певне соціальне завдання –
викликати до своєї роботи масовий
інтерес на радянському російськомовному просторі. У свого знайомого я бачив
програму „комп’ютерна графіка”. Це
надзвичайно інтересно і може збагатити
художника, дати дуже оригінальні орнаментальні рішення. Це масовість у хорошому розумінні цього слова. Я б сказав,

В. Зарецький з дружиною, 1960-ті рр.
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З друзями на вул. Рєпіна, 25, 1960-ті рр.

що комп’ютерна графіка має щось від
романтизму чи ідеалізму. Але не знімається питання того, що може всіх зацікавити, тема, що висить у повітрі. І не
обов’язково у творчості Глазунова докопуватись до того, як розуміти цей феномен.
В готиці була якась інтелектуальна,
емоційна, духовна цілісність. У Відродження ця цілісність почала розсипатись. У Джорджоне Венера може
лежати і чухати себе пальчиками десь
навколо пупка. Любовні сцени у
Декамероні – монахи, монашки – чого
тільки не було. Я не кажу, що це видумано. Це підсвідомість, там є багато
цікавого. Але на підсвідомості, на
фізіологічному варіанті далеко не
підеш – це закінчується пустотою. Те,
що було у того ж Веласкеса чи Рембрандта, було колосальним ремеслом,
колосальним вмінням, школою, культурою. Це було з дитинства. Шевченко
був з селян, але потрапив в аристократичне оточення, був дуже освіченою
людиною. Його любив Брюлов, вони
багато спілкувались. Шевченко був у
високому професійному, дворянському, інтелігентському оточенні. Так і
Сергій Єсенін потрапив у Башту В.Іванова. Було у кого вчитись, до кого
прихилити голову, біля кого набратися
розуму, набратися культури. Це був і
заряд, динаміт; і той фундамент, на
якому можна було все розкручувати. А
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В колі друзів, 1960-ті рр.

просто так з тої селянської творчості, з
того пролеткульту нічого не вийшло.
Бо, по суті, не було зв’язку, тяглості,
продовження. Було відрізане коріння.
Сецесія; Мір Іскуств – у нас, у художників, у кожному напрямі якісь
елемент відродження. Відродження реалізму – теж відродження. Мір Іскуств –
теж відродження. Зараз найкращий час
на Землі – реквієм. Чи вистачить енергії,
чи витримає екологія? Відчувати воду,
повітря, ліс. Я пройшов через кілька
систем – традиційна школа – інститут, і
Синиця – це школа, і Писанко – це
школа. Але кожна школа – це одномовність, а дивитись треба з різних боків.
Недавно по телевізору виступав Раушенбах – дуже розумний чоловік –
фахівець з систем управління та орієнтування у космосі. Він на перше місце
ставить готіку. Там є духовність, раціоналізм, бог. З його позицій готична
форма є завершена. Але на мою думку це
особисте питання смаку. (Батько якось
випустив з уваги, що ключовим моментом у виступах Раушенбаха по ТБ було
те, що так звана зворотна перспектива у
готиці є відображенням реального світу,
так само як і традиційна перспектива у
реалістичній школі – О.З.).
Останнім часом у моді мавпячий
хід – реалізація індивідуальної підсвідомості, стихійний, ірраціональний
самовияв, якійсь лінії чи плямі від-

повідає мистецьке переживання. Нема
відчуття конструктивного ходу, коли
робота формується, в ній сплавляються
складні елементи.
Поштовхом до цієї розмови була
стаття про малювання в „Юном художніке” – малюнок Дюрера, певні
методичні поради.
Васильєв – ясно, що це справжній
художник. Він з’явився тоді, коли панувало мистецтво соцреалізму. Його і
якось спеціально аналізувати нема
сенсу – все ясно. Російська тематика,
дівчинка кола берізки, вона дуже сумна.
Відблиски місяця. Це можна було
зробити тільки від любові. Тому його
люблять. Некоректно казати, що там
відсутність смаку – він робив як міг. І тут
грішно висувати якісь претензії.
Віктор Васнецов вчився у Чистякові. Це той, що “Алёнушка”. Чистяков йому казав:
– Нащо тобі вчитись, гаяти час.
Васнецов був запрограмований на
певну творчість. Років у сорок він зрозумів, що йому чогось бракує, коли
з’явились такі гіганти, як Врубель. Але

У майстерні на вул. Філатова, 1965 р.
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він своє слово сказав. Можливо, якби
він перевчився, то залишив би якусь
іншу спадщину. Чистяков, який все
знав, все вмів, залишив по собі дуже
нечисельний творчий доробок. Його
полотна по-своєму цікаві, завершені.
Наприклад, його „Бояриня” в Одеському музеї. Але художник – це біль, це
реакція на час. Можна говорити і про
чисте мистецтво, і тут називають Семирадського “Смерть Месаліни” тощо. Цей
художник, до речі, у свою добу був антитезою Рєпіну. Все може бути, але вирішальною залишається реакція художника
на життя. І у цьому творчість Васильєва
підтверджує нашу тезу.
Художники, які знали художню
школу Кормона в Парижі, насміхались
над його методичними прийомами,
мовною самодіяльністю у позначенні
тих чи тих етапів побудови малюнка.
Курбе вчився реалізму три роки – більше і не треба. Так, він витратив 8 місяців на торс, 4 місяці на голову і 3
місяці на руку. Думаю, що і я після перших трьох років навчання, майже нічому принципово новому не навчився.
Яцек Мальчевський – то явище чисто
національне. Кола близькі до польських державників зробили його повну
виставку – 300 робіт. Мало не вся країна
була вражена – його головний мотив
отруєна криниця – алегорія отруєних

А. Горська з сином Олексієм, 1960-ті рр.
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джерел польського народу і держави.
Отруєних цинізмом. До нього як художника можна висловити багато претензій. Але для того, щоб висловитись,
йому було достатньо того, що він вмів.
Мальчевський ясно бачив свою мету.
У Чистякові було 3 надзвичайно
талановитих учнів – Савінський, Врубель та Сєров. Сєров та, особливо,
Врубель стали видатними художниками. А з Савінського, який був мабуть
найталановитішим учнем, видатний
художник не виріс. Сєров вийшов на
стильовий хід – у портреті Іди Рубінштейн він вже знав, що робить. Врубель
то цілком стильовий художник. Академічний розбір у малюванні Врубель
перетворює на заворожуючу гру ритмів – і це було подією для того часу.
Савінський методично вичавлював на
папір чи полотно те, що він бачив.
Кожна епоха трансформували реалізм
по-своєму – психологізм, експресія
тощо. За Андерса Цорна виник культ
живописного мазка, широкого письма.
Сильний стильовий хід зробив Сєров у портреті Іди Рубінштейн: тіло і
тло близькі за кольором, але відрізняються за тепло-холодністю. Сєров це
розумів і ходив як на крилах. Та оточення не сприйняло. Рєпін сказав:
– Тут нема спини, відхід від документальності, штучна, надумана вишуканість.

А. Горська з батьком і сином, 1960 р.
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Публіка не завжди обізнана.
Портретовані на роботах Шилова –
як живі. Цікаво подивитись 2-3 роботи.
А потім находить сум – все одне і те саме.
Директор Ленінградського музею
розповідав, що іноземці мало не мліли
від захоплення біля робіт Філонова. А
була ціла виставка. Бо вони такого не
бачили. Їх абсолютно не цікавило –
натурально то чи не натурально – їх
вразила нова мова. Це як у кіно – знову
Чарлі Чапліна можна зробити вже
лише як пародію.
Я казав своїм учням, які скаржилися, що у них творче виснаження. Ти
сидиш на одному прийомі, яким оволодів досконало, – зробив сто робіт і
тобі набридло, – виснаження. Треба
вміти володіти не однією мовою, не
одним способом. Що таке культура? –
Це знання і розуміння.
Матісс говорив, коли приїхав з
виставкою до Америки:
“Не треба мене копіювати, бо ці
полотна це кінець завершення мого розвитку, творчого процесу. А механічне
повторення – то зовсім не те, до чогось
треба прийти наприкінці творчого
розвитку.”
Марке таке створив. Це, по суті,
пейзажний Матісс. Він перший пейзажист, який працював у такому плані,
фігур він не писав.

Подружжя Зарецьких з друзями
на святкуванні, 1960-ті рр.

У майстерні на вул. Філатова, 1960-ті рр.

У Клімта контактують площини і
форми, а голови реалістичні. Це стислий реалізм, знайдений до кінця.
“Дама у білому” – звивистий силует, а
на тлі йде геометричний орнамент. Мені казали, що Гауді то еклектика – це
неграмотне судження. Дам, можливо,
дещо спрощений приклад. Капуста,
морква, буряк – то і капуста, морква,
буряк. Але якщо зварити борщ, то це вже
борщ, а не капуста, морква, буряк. Для
того, щоб щось зробити, треба володіти
складовими частинами, а потім вміти
влити туди свою енергію, своє натхнення. Великі авангардисти спустилися з
висот, зробили відкриття. Той самий
Мондріан. Не кажу, що всі були великі,
але дух, енергія спуску з висот реалізму
була. А механічне сприйняття – високого духу не несе. Що і чому є тлом, які
плями об’єднуються і на відстані дають
будь-яке сприйняття. Сприймається система плям, але це вже внутрішнє бачення.
Останнім часом реалізм ототожнюється з фото. Є такий термін фотореалізм.
Реалізм Веласкеса чи Рембрандта – то
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інше, то реалізм, який йде від постановки ока, мистецької школи, культури мазка. Був час, коли письмо,
мазок були культом. Скажімо, Цорн,
Архіпов. Був такий великий майстер
Уістлер, який довів письмо до досконалості. Але виявляється, що письмо
починається з палітри. На палітрі мусять вже знаходитись ті фарби, якими
художник має написати картину. Тобто
при такому підході полотно не підмальовується різними фарбами – “ледьледь”, а дається певна палітра, і художник
пише, загалом не змішуючи фарби.
Один час мистецтвознавці вирішували питання про автопортрет Тінторетто – фігура на тлі якихось горщиків.
Пізніше дійшли думки, що то були
горщики з готовими фарбами: “Колір
тіла немовляти”, “Колір тіла зрілої
жінки”, “Колір неба до полудня”,
“Нічне небо” і таке інше. Перед роботою фарби вже були готові.
Український художник Мурашко –
яскравий приклад цього напрямку. Це

Жіночий портрет,
1980-ті рр., папір, акварель.
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культ письма. Це не маленьким пензликом цяточки ставляться, а великим
пензликом пишеться вже готовим
замісом фарби. Зробити на полотні
“жваве” письмо – це не натхнення, а
питання школи – академічне завдання.
Великий художник Курбе на оволодіння школою витратив 3 роки. Я загалом думаю, що 3 роки і треба.
Побудова поверхні пензликом – то вже
межа складності, дуже тяжка вправа.
Одрі Бердслей був музикантом за
освітою. Якщо придивитись до його
художньої освіти, то це досить середній
рівень, може і трохи нижче середнього.
Його роботи з натури дуже посередні,
можливо десь і погані. Але що стосується фантазії Бердслея – то це
надзвичайно дивний світ. Він – один із
генів сецесіону, модерну. Це графіка, де
є і колір. Там, де фантазія – абсолютно
геніально, а там, де з натури – посередньо, слабкий художник. Зовсім не
обов’язково володіти глибинами школи. Площинна в одному кольорі графіка Бердслея – геніальна, він відчуває
і переносить на папір свою любов, своє
покликання. Майстерність є тоді, коли
ремесло пов’язане з художнім середовищем. Наше ремесло не видно на
поверхні – воно приховане. Глибокий
аналіз, хороша копія повністю переконують в цьому. Веласкеса можна
вважати першим великим реалістом.
Його копіювали всі майстри, наприклад, В. Сєров. Франс Гальс також неперевершений майстер реалізму. Взяти
доробок того ж Сєрова чи подивитись
роботи Кричевського. В основі вони
дуже подібні, бо йдуть від реалістичної
школи. Квінтесенцією цієї великої
школи є школа (студія) Ашбе чи Холоші. Вони різняться дуже незначними подробицями. В одній форму
розбирають по колу, в іншій по конструкціях, але за суттю то подібно.
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Господиня, 1965 р., полотно, темпера.

Художні школи минулого залишили нам величезну спадщину. Але ми
зупинимось на могутньому ремеслі.
Едуар Мане – один із найпомітніших
імпресіоністів – поклав кілька років на
копіювання Франс Гальса. Франс Гальс
був тоді – у другій половині XIX століття – напівзабутим художником. Мане
знову відкрив його і став класиком
імпресіонізму. Десь було те “зерно”,
розщепивши яке, Мане став “новим” і
знаменитим на цілий світ художником.
Веласкес, Франс Гальс, Рубенс –
мистецтво високе, аристократичне.
Воно не обмежується вузькими традиціями школи. Те саме можна сказати
про Рафаеля. Тоді існувала справжня
аристократія і вона породила художників-аристократів. Час плинув повільно – Гольбейн чи Енгр роками
могли робити портрет.
Інше то є буржуазне мистецтво –
Рєпін у Росії, Пимоненко в Україні.
Буржуазія платила художникам гроші.
Була потрібна документальність, ясність
і чіткість сюжету, оповідальність – люди
їдять, кохають, цілують, ходять на
полювання. З’явилась і розповсюджувалась фотографія. Вона була одним з
аспектів розвитку цивілізації і викли-

Оксана, 1967 р., полотно, темпера.

кала реакцію. З’явився модерн, прерафаеліти в Англії, розенкрейцери в
Парижі. Тут все було навпаки – малювали те, на що не можна було подивитись очима, – сни чи галюцинації.
Я роблю поділ крупними блоками –
було королівське мистецтво – біле і
мистецтво червоне. Було високе і низьке мистецтво. Тепер може бути все –
страшні сцени і Сталін по коліна в
крові – і всі зразки червоного мистецтва. Мистецтво буде і в майбутньому.
Це мистецтво я називаю мистецтвом
зеленим. Воно буде пов’язане з екологію і з глобальною боротьбою за
виживання, за порятунок природи і
людства. Воно має мати школу, культуру, мистецькі мови. Так мистецтво
може зайняти місце в майбутніх часах.
VI
Художник має вміти те, щоб заробити гроші. Я ж не можу сказати
своїм учням щось на кшталт:
– Будьте голодні, страждайте заради чистого мистецтва.
Такого не можна казати. На це може піти той, хто відчув в собі силу, потребу. Але то вільний вибір, особиста
справа. Але то не для школи, звичайно,
розмова.
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А. Горська, В. Зарецький, В. Смирнов,
О. Cмирнов за участю Б. Плаксія
та А.Лимарєва. “Прапор перемоги”
в меморіалі “Молода гвардія” (фрагмент),
Краснодон, 1968–70 рр.,
ескіз, папір, вугіль, туш.

“Вмирай, але роби мистецтво”, або –
“вмирай біля того авангарду”. Це стосується, наприклад, Філонова. Можна
подивитись “Портрет Глєбової” – його
сестри, або ранні роботи. Йому нічого
не скажеш – це досконалість. Він вмів
зробити будь-яку роботу. Філонов –
російський художник, який жив у
Совєтському Союзі. У нього був пунк88

тик – треба зробити сильніше за Пікассо. Він як великорос вирішив зробити мистецтво світового рівня, яке
буде триматись як завгодно. Він задумав таку роботу до молекули, до міліметра. Це було супер і це робила
бригада. Я бачив ці фотографії – їх
було чоловік із 15. Вони сиділи, робили
поверхню до молекули. І не тільки до
молекули. На одній і тій самій роботі
змодельовано – як на це гляне людина,
собака, півень ... І на одному і тому самому полотні ніби погляд з усіх боків.
Треба знати досягнення людства, але
і своє рідне також, бо воно своє рідне. Це
знання орнаменту, костюма, пісень,
знання міфології. “Ой наступала та чорная хмара...” – це вже образ. “Ой забіліли
сніги, забілили білі... “ – дуже образно.
“Ніч яка, Господи, зоряна, ясная, видно,
хоч голки збирай...” – дуже конкретний,
колористичний образ. Мова теж несе у
собі емоційне, образне – „чоботи – сапогі”, „місяць – луна”. Це дуже важливо.
Коли я потрапив до села, то я дуже
сильно відчув той вплив – на святах,
весіллях. Ходив на поле, коли збирали
льон, – малював. Малював у сільській
пекарні. Дивився, як колють кабана, але
малював вже тільки як його смалять.
Демос – загальне слово. У тому демосі є демос, і напівдемос, і гомо совєтікус, і інтелігент, і напівінтелігент –
мішанина. Одному подобається мистецтво як подібність з життям – будь
ласка – є такий гіперреалізм зараз. На
оволодіння тим, що вміли Франс Гальс,
Сєров, Кричевський треба було покласти роки. Проходив час і художник
починав дивитись на це як на пісню –
ремесло йому не заважало. Робота
оживає тоді, коли ремесло є засобом.
Майстерність є тоді, коли є художникмаестро і є ефект роботи. А ремесло
приховане, не на першому місці, воно
просто ремесло. Воно може зали-
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шатись і мертвим (незатребуваним). Я
можу пригадати випадки, коли можна
сказати – школа загубила митця.
Багато-хто і про С.О. Григор’єва казав,
що мав талант, а загубив.
Рєпін писав протодиякона – такий
дядько з червоним носом, мабуть, дуже
схильний до чарки. У Нестерова нічого
подібного немає – всюди “Русь свята”.
У нього погляд на церкву лише через
святе ставлення. Святі монахи, дівчата,
що йдуть у монастир, великий постриг.
Людина прийшла на виставку, відчула
святість, тишу. Я по собі можу сказати –
мені дуже багато відкрилося, коли я
приїхав до села. На той час люди в селі
були розгублені. Про тодішню маскультуру – все чуже і чуже – коли буде
наше? Пішли авангардні фільми –
вони незрозумілі були в селі. Джаз
люди не сприймали – це не наше. Це
лише пізніше зрозуміли, що під кітчмузику добре йде горілка і легше впоратись з жінкою.
Я вже казав про Ходлера. Фігури
жінок, стоячі, сидячі, одяг у складках.
Велика різноманітність рішень, і на
них треба наштовхнутись. Так, як

Врубель бачив візерунки на зимових
вікнах. Людина має малювати те, що їй
хочеться, але те, що їй хочеться, не
завжди потрібно в житті. Зараз все
починається з людини. Немає певної
готової форми, як у готиці. Тоді приблизно було відомо, яким має бути
формальне рішення. Тематика була
релігійною. І була форма, у якій цю
тему треба було викладати. Тепер в
ідеалі кожен художник може мати свій
стиль, свою тему. Художник гине тоді,
коли робить те, що йому не подобається. Якщо йдеш назустріч своїм
бажанням, то маєш шанс розвинутись.
В мистецтві можна робити відсебятину – от мені подобається – і все. У
класичному, королівському мистецтві
такого підходу не було. Були норми, за
якими можна було визначити, – це
високе, глибоке, професійне мистецтво; це робив художник, це треба
вміти зробити, це дано не кожному.
Нині змінилась сама соціально-психологічна ситуація. До нас щось доходить
із Заходу. Достатньо грамотної реклами, резонансної події і художник стає
відомим. Навколо художника ство-

В. Зарецький. Ескіз стели “Прапор перемоги” в меморіалі “Молода гвардія” в Краснодоні,
1968–70 рр., папір, вугіль, туш.
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Б. Плаксій. Ескіз стели “Прапор перемоги”
в меморіалі “Молода гвардія”, варіант,
Краснодон, 1968–70 рр., папір, вугіль, туш.

рюється якась розмова, інтрига. Це
стосується і театру, і літератури. Колись
все оберталось навколо королівського
двору, в Росії було дворянське мистецтво. На Україні були шляхетські
садиби, де точилось неповторне культурне життя. “Ти ж мій сокіл... “ – помоєму Забіла написав – був панок
такий. Щоголів Яків, вірші якого ще за
життя перекладали на музику. Він сам
тому дивувався. Було якесь мірило.
Зараз шлягер – ціла продукція, комбінат. Знаходять художника, роблять
йому пабліситі. Це як мода, як шлягер.
Коли до мене приїздили англійці, вони
кажуть – сьогодні авангард один,
завтра інший. Сьогодні по телевізору
показували Міхаіла Шемякіна. Він
веде по паперу лінію, розповідає, що
він при цьому переживає. Поки він
розповідає, це цікаво слухати. Але коли
дивишся на закінчену роботу, то там
нічого немає, вона не пов’язана з оповіддю художника – звичайна наполовину
абстрактна, наполовину реалістична
робота. Я не можу дивитись на надто
умовні речі і потім казати, що це
здорово – мені не цікаво. А от як цікаво, так цікаво – заходиш до собору –
там є, на що дивитись, там багато
вражень. Фрески, мозаїки – соборний
варіант, багатомовний. А також станковий живопис – ікона, графіка Євангелія, молитовники, декоративно
прикладне – іконостас, рами, одяг
90

Ескіз до оформлення Івано-Франківського
обласного театру, 1974–75 рр.,
папір, вугіль, туш.

священнослужителів. Нині мистецтво
розкладається на індивідуалізм. Але: у
кого прапор? Де головне, навколо чого
все може крутитись?
Звичайно, можна побачити величезну кількість відсебятини, що виходить
за межі норми, здорового глузду. Мій друг
Опанас Заливаха (1925–2007 – О.З.)
5 років сидів у тюрмі та таборах. Коли я
був у нього в гостях, він показував мені
картину. На ній стіна, стара, подряпана. У стіну вмонтоване маленьке дзеркальце. Коли Опанас сидів у камері, то
куди не глянь – бачиш себе. Помічаєш
те дзеркальце на картині, придивляєшся
і бачиш у ньому себе – досить раптово.
Можна сказати, що це авангард найвищого класу. Але він був породжений
життям. Не можна ставити мур, розрізати навпіл: авангард – не авангард.
Головне питання – де прапор? Головне
формується навколо того, що має тисячолітню історію – школа, традиція. А сучасні варіанти можуть лише її збагачувати.
Мане встав на ноги, переосмисливши
головним чином Франс Гальса і меншою
мірою Вермеера.
Перша стадія – професіоналізм.
Акцент на площину – Гольбейн.
Акцент на перше враження – Веласкес. Франс Гальс – крок до імпресіонізму.
Може, це спрощення, але, наприклад, у шахах на рівні гросмейстерів вирішує знання варіантів: так вже грали.
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Роберт Фішер знав більше варіантів,
аніж його суперники, і швидше рахував
на декілька ходів наперед. Подібне й у
художників – як застосовувати засоби
художніх мов. Це не еклектика. Поет
має володіти мовою, а музикант інструментом. Захоплення театром, декоративно-прикладним
мистецтвом,
історією тощо збагачує людину. Художник – то не пролетар художньої праці.
Якщо немає горіння, немає злету, то
робота завжди буде посередньою.
Робота злітає, коли є “Ах” у творчому
процесі. Іде реміснича робота, чисто
професійна, але якщо нема злету, то й
роботи нема. У нас не цінується задниця, цінується злет, артистизм. Якщо
об’єднати ці компоненти ремеслом, то
вийде реалізм. Такий, щоб було видно
ніздрю, відчувався запах чобіт. Чистяков говорив, що Санкт-Петербурзьке мистецтво було загублено лаптем.
Вони не могли вирватись на естетичний духовний простір, що змогли зробити, наприклад, англійці-прерафаеліти.
А Петербурзька та Московська школи
задушили себе у самообмеженні. Є роботи, окремі художники, але на світовому рівні це значення не має.
До початку 80-х я не знав і не
підозрював, що у світі є сецесія. Чи не

Зліва направо:
В. Парахін, А. Горська, Г. Синиця,
В. Зарецький, Донецьк, 1965 р.

перша моя робота, яку можна співвіднести з цим напрямом, – перший
портрет Раїси Недашківської. Олеся
Авраменко правильно пише, що це
етапна робота. Коли я приніс його на
виставку, вони були в шоку, не могли
на нього дивитися. Я тоді подав три
роботи. Вони одну роботу придбали, а
портрет Недашківської експонували,
причому повісили за своєю звичною
методою у дуже невигідному місці. А
потім зняли і кажуть мені:
– Забери своє полотно, воно там
десь валяється.
Там була ще третя робота – гуцули
коробочки ріжуть. Я був у Косові, і там
є виробництво таке. Красива, хороша
робота – бо це шмат життя.
Життя мало мене чи зламати, чи
зробити художником – зробило художником. Включились якісь сили, дали
енергію. Я вистояв та витримав і свій
біль зміг спрямувати у річище творчості. Щось розкрилось на рівні
підсвідомості, а потім і свідомості.
Пережити ремесло у творчому
розвитку дуже важко. Я з великими
труднощами пережив його в собі. Але
можуть бути 2 шляхи в мистецтві. Є
художники, які зразу йдуть від самовираження, і художники, які йдуть від

Зліва направо:
Г. Синиця, В. Стус, В. Зарецький,
Донецьк, жовтень 1966 р.
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професіоналізму. Я міг залишитись на
рівні ремесла і вище цього рівня не
піднятись – бути у творчості нічим.
Щоб зрозуміти мистецький хід – треба
мати знання, щоб знайти свій хід –
треба витратити зусилля і час. Абсурдно витрачати безмір часу на художню
освіту, щоб потім сказати, що це непотрібно. Методика реалістичної школи –
це вправа, постановка ока, порядок
вправ по постановці ока. В процесі
навчання виробляється специфічне,
власне художнє бачення. Повтор
(рімейк) – ключ до творчості, у повторі
все фокусується – і пляма-аплікація, і
художнє середовище, і конструкція.
Коли робиться щось – то треба пройти
всі етапи – витрачається багато поту, а
при повторі є образ результату – працюється легко.
Можуть бути різні аспекти самовисловлення. Чув колись таке: “Намалюй стілець, на якому щойно сидів
вбивця”. Але це вже суто індивідуальне
завдання художника.
VII
В мене емоції були настільки виснажені, що мені дуже важко було
підходити до художнього інституту.
Якщо я робив щось неприємне для
себе, в мене розвалювалася, боліла голова. Саме робота на природі спрямо-

Зліва направо: А. Лимарєв, А. Горська,
Б. Плаксій, В. Зарецький, В. Смирнов,
Краснодон, 1968–69 рр.

92

вувала мене так, щоб малювати те, що
до душі. Мабуть, це була однією з тих
якостей, які мені сильно допомогли.
Краще, легше було художникам, які
потрапляли у певний струмінь – як
передвижники чи міріскусніки. У нас
нічого цього не було. Хіба що був соцреалізм сталінської доби. Настала відлига і те, що було, стало непотрібним.
Храм мистецтва старого часу – то
була казка, то було свято для душі. У
мистецтві нашого часу є певний надлам. Є поняття авангарду. Можна намалювати чорний квадрат і сказати, що
то є абсолютний результат космічного
мислення. Але не можна формувати
антагоністичного протиставлення і
казати, що такий живопис поганий.
Міра експресії, сила висловлення, глибина самовиразу – то вже індивідуальне життєве питання. Цьому не вчать –
вчать художній мові. І іншим питанням
є – як сказати? Натхнення може прийти у різний час. Є художники, які
створювали шедеври у віці 20-ти років,
а потім не могли повторити. А є такі,
що розкрилися у 40 чи 60 років.
У східній Європі поняття народу
зайняла інтелігенція. Вона у нас теж
інтелігенція. Це все вірно, але вирішує
рівень тої інтелігенції, того народу.
Колись поняття аристократії було

Зліва направо:
А. Шпаков з синами,
А. Лимарєв, 1970-ті рр.
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пов’язане з певним обмеженим колом.
А у народу була своя культура, свої
свята – ожинки, веснянки, весільні
обряди, щедрівки, колядки зимою.
Творчість ані Веласкеса, ані Тінторетто
чи Мікеланджело не була пов’язана з
народом у цьому розумінні. Ясно, що
всі культові розписи було орієнтовано
на те, що люди всіх соціальних прошарків (народ) прийдуть і будуть дивитись. Дуже важливо, коли те, що
робить аристократія, робить Папа
Римський або робить Андрій Рубльов
зрозуміло всім. Будь-який чоловік чи
жінка заходили до Софіївського чи
Михайлівського Золотоверхого Собору
у Києві і їм було зрозуміло – не на
теологічному рівні, а на мистецькому,
емоційному. І на цьому рівні і дядько і
князь розуміли один одного. Нині у нас
ця єдність розпалася, немає взаєморозуміння, розпалася на якісь окремі
такі шматки, фрагменти.
Наше мистецтво для ока. Коли
воно підміняється чимось іншим –
передачею якоїсь інформації – то це
вже відхід від його суті. Яку я можу
сходу пригадати модерністську картину? – “Герніку” Пікасо. Це велика
людська трагедія другої половини
1930-х років. У нинішній апокаліптичній ситуації чи я можу займатись “чистим” мистецтвом? Буде вибух на Україні.
Виникає масовий інтерес до української
культури, історії. Буде відродження, я в
це вірю. Просто так не може бути –
мовчання неможливе. Тому на перше
місце не може вийти “чорний квадрат”
чи лінія, яку проводиш у якомусь зміненому психічному стані. Собор. Відчуття величі духу. Око захоплене – є, на
що подивитись. Емоційне. Якщо я маю
щось значне зробити, то я маю вміти, а
щоб вміти, треба вчитись.
Кажуть, що мистецтво себе вичерпало. Але не вичерпалися художні мови.

В. Зарецький,
А. Горська,
Б. Плаксій.
Розпис печі.
Ресторан “Вітряк”, Київ,
1967–68 рр. (Розпис не зберігся).

В. Зарецький,
А. Горська,
Б. Плаксій.
Розпис печі.
Ресторан “Вітряк”, Київ,
1967–68 рр. (Розпис не зберігся).
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А життя ставить такі питання ... – я не
хочу переходити на песимістичну ноту.
Може бути певний вибух, лебедина
пісня мистецтва.
VIII
В основі будь-якої освіти лежить
школа. Від, наприклад, погано поставленої фізико-математичної освіти, чи
будь-якої іншої, чекати від навчання
результату не доводиться. Школа –
основа всього. Але художня освіта має
свою специфіку. У своєму творчому
житі Карл Брюлов робив те, чому його
вчили в Академії Мистецтв. А якщо
врахувати силу таланту, то цей художник зайняв своє місце на мистецькому
олімпі свого часу. Ще у часи передвижників, і тоді, коли до Академії прийшов Рєпін, ця мистецька школа
застосовувалась як традиційна і загальноприйнята і була цілком затребувана
суспільством. Звичайно, треба зважати,
що в мистецтві нема чітко окреслених
меж, кордонів. Всі береги розмиті.
Мова може йти про те, що головне, де
прапор часу. Нині все змінилось. Механічно переносити стару реалістичну
школу у наш час – згубно для мистецтва. Раніше у Третьяковській галереї
висів студентський малюнок Сурикова
та його постановочні роботи. Тепер це
немислимо. Чому? Що сталося?

Без назви, 1980-ті рр., полотно, темпера.

94

Ескіз ресторану “Полтава”, 1967 р.

Схематично прослідкуємо розвиток
формотворчості, подивимось його
зв’язок зі школою. Точне зображення
реального предмета вимагало специфічно поставленого ока. У кожній
професії є те, що дається великою працею, що не можна заступити ніяким
талантом. Просто один засвоює це
швидко, а інший повільно. У співака –
поставлений голос, у балерини – поставлений рух, у футболіста – поставлений удар, дриблінг. Основа реалістичної
школи – поставлене око. Досягається
це шляхом тривалих вправ чисто технічного плану. З’ясовується, що якщо
проаналізувати будь-якого реаліста, то
у його методі можна виокремити три
основні частини:
1) конструкція, побудова;
2) аплікація, декоративна пляма;
3) художнє середовище.
Після епохи реалізму наступила
епоха імпресіонізму, яка перейшла у
постімпресіонізм. Реалізм розколовся
на частини. Ці три напрями були виокремлені і покладені в основу творчості трьома визначними майстрами і
часто асоціюються з їхніми іменами –
Сезанн – конструкція;
Матісс – декоративність;
Сьора – художнє середовище.
Можна зробити і зворотній крок –
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В. Зарецький. Конча-Озерна, 1987 р.

якщо об’єднати ці напрями, то отримаємо реалізм. Якщо суть реалізму як
ремесла – поставлене око, то суть
розпаду реалізму – чиста форма.
Якщо подивитись роботу Рембрандта, Веласкеса, В. Сєрова тощо, то у
всіх одна школа – поставлене око. Під
час навчання копіювання є обов’язковим. Поступово накопичується величезний, вихований сторіччями смак.
Це велика Школа – так, школа Пащеко – вчителя Веласкеса, – майже тотожна за методом зі школою Павла
Чистякова. Те саме можна сказати про
школи Ашбе чи Кормона. Школа не
має обличчя – вона інтернаціональна.
Немає національного реалізму. Є застосування реалізму у різних національних середовищах. Звичайно, є свої
акценти. Розглянемо один випадок –
малі голландці. Це не можна назвати
академізмом у традиційному розумінні
Петербурзької Академії, але це ремесло, яке лежить в основі реалізму.
Побудова олівцем – це малюнок.
Побудова пензликом – це ще не живопис у повному сенсі, але це вже те,
що лежить в основі ремесла живопису.
У Київському музеї російського мистецтва є картина художника Худякова
“Гра у м’яч”. Її можна повісити у будьякій залі, де висять реалістичні твори і
найвідоміших художників, і вона буде на
рівні. Але Худяков не був і не є зна-

менитим художником, і у цьому полотні
ніби нема нічого особливого. Іван
Крамськой вийшов з ретушерів. На той
час фото були розпливчасті і ретуш їх
“витягувала”. Полотно Крамського
“Незнайомка” – вражаюче, неймовірне.
Тобто ретушерство не зашкодило цьому
майстру, а навпаки, допомогло. Ми не
говоримо про реалізм японський чи
китайський, ми говоримо – стиль. У
процесі розвитку мистецтва, коли реалізм вичерпав себе, коли місце документального жанру почали займати
фото, кіно, телебачення – виник модерн.
“Нове мистецтво” або “Ар нуво”
з’явилось на світі наприкінці минулого
століття внаслідок відмови від конформістської та претензійної пишноти,
яка панувала на олімпі європейської
архітектури та прикладного мистецтва.
„Ар нуво” є авангардиський напрямок,
який творчо використав традиційні
матеріали.
“Переможна хвиля” Манфреда
Шпанделя. – Чи можна говорити про
якийсь стиль у розмаїтті декоративного
мистецтва? Хай не всюди зустрічаються
однакові форми, та прагнення є спільним – розвантажити несучі площини...

Краєвид, 1988 р., полотно, олія, темпера.
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Голодомор, 1989 р.,
полотно, олія, мішана техніка.

“Нове мистецтво” – „ар нуво”;
“Молодий стиль” – „югендстиль”,
“віденське відокремлення” – сецесіон;
“каталонський модернізм” – „модерн”. Кожен з них має свою історію.
...Спочатку “нове мистецтво” було
соціальним замовленням крамниці,
відкритої в Парижі 1895 року підприємцем Самюелем Бінгом. Напис
над входом до виставки у крамниці
складався з тих простих слів – “Бінг.
Нове мистецтво”. Мистецька критика
запозичила цю назву.
Німецький вираз „югендстиль”
(Jugendstil) походить від назви журналу
„Югенд” – “молодь”, що був заснований у Мюнхені 1896 року.
І, нарешті, терміном „сецесіон”
(Sezession) – “відокремлення” – у німецькому середовищі назвали різні
вияви протесту проти офіційного мистецтва. Як стиль сецесіон асоціювався
з творчістю віденських митців.
В Італії вживають назву “стиль свободи”.
У Великобританії – “модерний стиль”.
Коли мовиться іронічно, то в Італії
говорять dolce stil nuove – “солодкий
стиль”; у Франції style nouille – “стиль
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локшини”; у Бельгії paling stile – „стиль
вугря” чи coup de fouet – “удар батогом”.
Нова мода поширилась поза Європою завдяки колоніальним зв’язкам.
Неможливо перелічити всі прямі чи
опосередковані зв’язки, внаслідок яких
„ар нуво” постає як міжнародний рух...
Хіроясу Фідзуока – “Новий погляд
на традицію”.
Як відомо, одним з основних джерел натхнення „ар нуво” стала японська естетика.
Нове мистецтво було еклектичним.
Його прихильники рушали за натненням за межі Європи. Наприкінці
століття відчувається вплив на мистецтво міфології та мистецтва Стародавнього Єгипту.
Фантастична проблематика символізму, однією з течій, яка живила „ар
нуво”, багато в чому нагадує тематику
стародавніх єгипетських фресок у похованнях. Такий самий ж нав’язливий
мотив смерті, потойбічного світу, захоплення зображенням жіночої постаті.
Народження „ар нуво” можна віднести до 1893 року. Це явище було

Ірина, 1972 р., папір, кольорові олівці.
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тісно пов’язано з технічною революцією. Перша Всесвітня виставка відбулася у Лондоні 1851 року. Вона мала
грандіозний успіх, але англійські митці
були шоковані потворністю серійних
фабричних виробів повсякденного
вжитку. Вони згуртувались, щоб протестувати. Художник Віл’ям Моріс
оголосив справжній хрестовий похід
проти “вірусу потворності“. Він охрестив свій рух “Мистецтва і ремесла”
(Arts and Crafts). Хоча рух заперечував
усе машинне, головна його заслуга
була в тому, що це була перша спроба
застосувати мистецькі засади у виробництві ширвжитку – що згодом дістало
назву дизайн.
Своїм принципом Моріс оголосив
“декоративну щирість”. У шпалерах
Моріс відтворив рослинні мотиви, він
звертався до природи, добираючи
скромні польові або садові рослини (зірочки, нарциси, фіалки, маргаритки),
переважно кручені (терен, жимолость).
Звивисті лінії їхніх стебел та контурів
разом з поверхнею та однотонними
барвами утворює декоративне рішення, численні декоративно-абстрактні
мотиви, що варіювали також мотив
полум’я. Саме ця звивиста флористич-

Христос, 1980-ті рр., полотно, темпера.

Портрет М. Григор’євої (Зарецької),
1980-ті рр., папір, кольорові олівці.

на лінія, ця динаміка переплетених
кривих ліній і площин стали прикметною ознакою „ар нуво”.
Сучасна школа – це школа знання
художніх мов, серед яких реалізм є початковою мовою. Все починається з
могутнього реалізму. Але обличчя художнику дає стиль. Чиста форма може
існувати сама по собі, як чисте звучання
кольорів і ліній. Художник має свій стиль
чи стилі. Суть стилю – ритми. Вправлятися у мистецтві – це переводити один
стиль в інший. Наприклад, взяти побутове фото і стилізувати його під “японців”.
Так, Пабло Пікассо взяв полотно Пусена
“Вакханалія” і “спікасирував” його.
Кустодієв мав за стилістичну основу російський фольклор.
Сомов – певну сукупність стилів,
які можна умовно назвати “аристократи XVIII століття”.
Петров-Водкін йшов від російської
ікони.
Марк Шагал – наїв.
Пікасо – античне, африканське
мистецтво.
Все це стильові художники. На них
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не можна дивитись через реалізм. В основі їх творчості лежить стильовий хід.
Джон Ревалд у книзі “Постімпресіонізм” на перше місце ставить Сьора,
а не Сезанна. Він вважав Сезанна неоакадеміком. Ревалд вважав, що в мистецтві вирішальним є художнє середовище,
тобто дещо питомо мистецьке, а не
концептуально-конструктивне. В навчання (школу) входить знання стильового ходу і як у нього входити.
Реалістична школа йде від постановки ока. У певному сенсі око тут
фотокамера. Фотокамера, фото фіксує
художнє середовище, тому і існує
фотомистецтво. Принаймні це найсильніша властивість фото, яка дотична до мистецтва.
Конструкція, побудова – це чиста
школа, образно кажучи, голі знання.
Декоративність несе в собі і внутрішнє
бачення, і є близькою до стилю.
Отже, ми підійшли до нашого ключового питання дещо з іншого боку.
Реалізм – це художнє середовище. Це
школа. Це бачення декоративності.
Якщо на реалізм дивитись тільки через
фотокамеру, через ідеально поставлене
професійне око – все буде схоже. Всі
класики схожі один на одного. Акцентуючи одну з трьох основ, але не відкидаючи двох інших, ми отримуємо
можливість художнього розвитку. Побудова пензликом має на меті живе
письмо. Живе письмо – живопис;
створювати образ – образотворче мистецтво – це і є власне ідеал.
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Дмітрій Мережковський казав, що
якщо декаданс (чистий стиль) не
пов’язувати з духовністю, моральною
ідеєю, то це буде копирсання у могильних хробаках. Кустодієв, Сомов,
Петров-Водкін, Марк Шагал, Пікассо
трансформували стилі, які вже існували. Але вони дивились очима сучасника. Вони висловлювали біль часу і
реакцію на сучасність.
Мистецтво вже з початку ХХ століття пішло двома шляхами. –
Те, що бачу очима, і внутрішнє
бачення – те, що бачу душею.
Сучасні проблеми лягають потужним пластом на свідомість, а тим більш
на художню свідомість. Без школи
нема майбутнього. Якщо світ виживе,
то тільки на ґрунті ідеалізму. У нашому
світі має зростати духовний фактор. Є
люди, які в силу різних причин, радісних чи сумних, починають малювати.
На них зійшло. Їм нічого не треба для
реалізації самовираження. Це люди
одного запалу, одного дихання. Але у
будь-якому разі вони потребують професіоналізму. Це основа. З такою основою художники мають довге творче
життя, часом різко змінюючи своє
обличчя, бо для того є підстави.
Окрім школи треба розуміти сутність духовного початку в мистецтві –
так було і так є.

Конча-Заспа,
Грудень, 1989 – березень, 1990.

ІІІ. СПОГАДИ ПРО
ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО

О.Зарецький
МІЙ БАТЬКО – ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ
(З книги ‘’Мої батьки’’)
Ці спогади були записані у два
етапи. Перший етап був взимку 1985–
86 років, коли я вже захистив кандидатську дисертацію, а навантаження на
роботі було незначне. Писав я за внутрішньою потребою та, головним чином,
по пам’яті. Тобто це є ретрансляцією
того, що розповідали мені бабуся
Марія Андріївна Зарецька, трохи дід
Іван Антонович Зарецький, батько.
Частина спогадів є власне моїми – я
пам’ятаю кімнату №13 у тодішньому
Жовтневому палаці, деякі вечори Клубу
творчої молоді, перші колядки, від’їзд
матері на поховання Василя Симоненка, нескінченні розмови вдома після
побиття вітража в Київському університеті імені Тараса Шевченка, інші
події початку 1960-х років. З батьком я
завжди був дуже близький – він часто
обговорював зі мною свої плани і справи, давав дрібні доручення. Щоденників я не вів, якихось систематичних
попередніх записів за родинним архівом (який зберігся фрагментарно) не
робив. Але оскільки я працював і з родинним архівом, то можна говорити
про певну точність фактів, хронології,
прізвищ тощо. Так само, імовірно,
вплинуло те, що, головним чином, у
1988–91 роках, я прочитав досить

багато мемуаристики та розвідок про
сталінську, хрущовську та брежнєвську
добу і про українських правозахисників зокрема. Таким чином, спогади
частково набували рис біографічного
дослідження. Переломним був 1990
рік, коли я підготував до друку і опублікував листування матері та Опанаса
Заливахи – “На шаблях сидіти жорстко... “ у немалотиражному тоді часописі
“Київ” за 12 число. Тоді така публікація
була на часі і виявилася резонансною. І
тоді ж я почав друкувати матеріали, які
стосувалися батька. Головним чином, у
першій половині 1990-х відбулося багато зустрічей і розмов з друзями та
знайомими батьків. Була нагода послухати їх на численних вечорах, презентаціях, круглих столах тощо. Другий
етап роботи над спогадами припадає на
1994–95 роки, коли у Міністерстві
культури мене у самому апараті усунули від активної позиції, вивільнився час,
і я продовжував писати та редагувати
спогади. Початковий варіант спогадів я
ґрунтовно доповнював та редагував, але
треба відзначити, що у текстах 85–86 і
94–95 років багато побутових і психологічних подробиць, які б я пізніше,
працюючи над спогадами планово,
ніколи б не пригадав і не зафіксував.
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ЗАРЕЦЬКІ.
ДИТИНСТВО,
ЮНІСТЬ*
Бабуся Марія багато розповідала
про свою родину, дід Іван значно менше. Дещо розповідав дядя Костя (Костянтин Іванович Лицьманенко) – батьків
двоюрідний брат. Батько розповідав
головним чином зі спогадів батьків, але
він жив у одній родині ще зі своєю
бабусею Анастасією Кіндратівною, пам’ятав інших родичів. Батько написав
про батьків і своє дитинство коротенькі,
але виразні спогади, які вийшли друком 1993 року1. Зарецькі – корінні
мешканці Білопілля – містечка на Слобожанщині, тепер Сумської області. У
2002–2004 роках я був у Білопіллі
декілька разів, спілкувався з родичами,
багатьма людьми, дослідником історії
Білопілля Володимиром Григоровичем
Хроленко (вже покійним), їздив та ходив містом, і весь підрозділ спогадів
“Зарецькі” я переробив після цих поїздок. І цьому поверненню до Білопілля
я завдячую моєму брату Леоніду Горлачу та білопільському журналісту
Олександру Горді. Вони самі казали,
що перший поштовх дала Н.С. Юрченко з Сумського художнього музею, яка
виступала у Білопіллі з лекцію про
В.Зарецького. І я пригадав, що на початку 1990-х мистецтвознавець була в
мене вдома у Києві.
Ще школярем я зробив виписку з
‘’Историко-статистического описания
Харьковской епархии" Філарета Гумілевского, виданого в Москві в 1857 році, яке показав мені Сергій Білокінь,
знайомий моїх батьків. "Як і тоді, коли
жили тут Путивльські боярські діти,
Крига звалась селом: то певно, що в

В. Зарецький, Конча-Заспа, 1985 р.

Кризі був храм і раніше 1670 р. За
ревізьським переписом 1732 року на
місці Петропавлівського храму поставлено храм св.Трійці. Перший храм
во ім'я апостола Петра і Павла побудовано Іваном Зарецьким, атаманом
Зарецьких мешканців Криги. Пам'ять
сього будівничого вшановано пам'ятником, зробленим із дикого каменю,
який зберігся і донині. Теперішній храм
збудовано на новому місці в 1798 році та
поновлено в 1834 році. Для його поновлення староста Осип Зарецький офірував до 300 карбованців сріблом і зібрав
до 2438 карбованців сріблом" (пер. з
рос. О.З.). Цей запис відповідає родинному переказу про те, що Зарецькі давно мешкали на хуторі поблизу
Білопілля, яке раніше звалося інакше.

*
Вперше опубліковано – Мій батько – Віктор Зарецький (Уривки з книги „Мої батьки”) //
О.Горда. Пам’ятай ім’я своє. Хто ж він такий – Віктор Зарецький? // Білопільщина. – 2000. –
2 серпня (№62). Тут подаємо з деякими виправленнями та доповненнями.
1
Подано у цій книзі: підрозділ „Біла тека. Автобіографія” розділу „З сірого зошита”.
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Подружжя Зарецьких. Спогад, 1960-ті рр.

1994 року мій колега по Міністерству
культури Віктор Вечерський показав
мені “Історико-археологічний опис
Білопілля” – службовий звіт одного з
київських інститутів. Віктор Васильович був одним з членів цього колективу. У нас в родині часто згадували
секретаря ЦК КПУ з ідеології Федора
Даниловича Овчаренка часів Петра
Шелеста, вченого-хіміка. На початку
2000-х я натрапив на його книгу “Спогади”. Овчаренко народився на хуторі
Василівщина під Білопіллям, а коли
ходив до школи, то мешкав у родичів
на вулиці Покровській (пізніше Петровського, а з 2007 – Олександра Олеся). І
там багато про Слобожанщину і про
Білопілля. Родина моєї бабусі Марії
(дівоче прізвище Коломійцеві) мешкала по вулиці Покровській 25, де я і зупинявся у мого брата Леоніда Горлача
та його дружини Алли. Садиба Зарецьких була майже навпроти. Олександр

Кандиба (Олесь) народився 1878 року
на хуторі Кандиби під Білопіллям і жив
теж на вулиці Покровській 14. Там
встановлено меморіальну дошку. Дамо
кільки штрихів з історії, щоб виділити
особливості цього міста. В ХІ–ХІV
віках на місці сьогоднішнього Білопілля
було місто Вирь чи Вирське городище. І
це була Чернігівщина, вже на кордоні зі
Степом. Вирь було підпорядковано
Путивльським князям. Як відомо, головним чином, Слобожанщина заселялась вихідцями з Правобережної
України і, найбільше, з Поділля. За
однією з версій, назву Білопілля принесли переселенці з містечка Білопілля
на Брацлавщині (нині село Козятинського району Вінницької області) в
70-х роках ХVІІ століття. Це було послідовно організоване переселення –
йшли православними громадами на
возах з родинами, священиками та
іконами. Слобожанщина знаходилась
у сфері впливу Московських царів. До
ліквідації слободських полків 1765 року
Білопілля було сотенним центром
Сумського полку. У другій половині
XVIII століття Білопілля, Суми і Харків
були трьома найбільшими містами
Слобожанщини. З того часу це місто поступово занепадає, і нині обговорюється

Поцілунок, 1988 р., полотно, олія.
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В. Зарецький. На лузі, Конча-Озерна, 1984 р.

питання позбавлення його статусу
районного центра, і міста, і надання
категорії селища міського типу. Сліди
колишнього міста можна побачити і
відчути і зараз – досить багато є старих
цегляних двоповерхових будинків,
подібних до будинків у старій частині
Подолу у Києві. На жаль, скромні, а
часом неякісні ремонти фасадів зробили ці будинки невиразними. Архівних матеріалів нема, але Володимир
Хроленко, покладаючись на історичну
інтуїцію каже, що Зарецькі, про яких
йдеться у архімандрита Гумілевського,
і Зарецькі, які мешкали на вулиці Покровській чи прямі нащадки, чи пов’язані тою чи іншою спорідненістю.

Калиновий вітер, 1967 р.,
полотно, темпера.
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Також він припускав, що Зарецькі
прийшли до Білопілля раніше, аніж у
1670-х роках. У Білопіллі є люди з таким
прізвищем і я познайомився із священиком одного з храмів – Миколою Зарецьким. Хроленко також розповів, що
у Білопіллі шукали “...пам’ятник, зроблений із дикого каменю...” і є припущення, у фундамент якої споруди його
заклали. Мого батька, та й напевно багатьох предків хрестили в Покровській
церкві, яка нині не збереглася. У хорошу
погоду її купола було видно із Сумів, з
відстані більше 50-ти кілометрів.
З уривчастих спогадів бабусі та
батька я колись спробував побудувати
цілісну картину і записав ці спогади
взимку 1985–86 років. Книжки В.Хроленка, Ф.Овчаренка, дослідження
В.Вечерського та його колег загалом
підтвердили ці уявлення. Бабуся розповідала про одноповерхову забудову з
невеликими городами чи садочками,
діда Івана, який упадав за нею і мешкав
майже поруч. Про центр, який був типовим містом, з театром, гімназіями,
крамницями. Зовсім поруч була залізнична станція Ворожба, а трохи далі
міста Суми та Харків. І все це я побачив.
І це було досить сильним враженням.

На зборах, 1961 р.,
полотно, олія.
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Про прадіда (батькового діда по
батьку) Антона Зарецького важко сказати чи був він селянином, чи міщанином. Але він був досить заможним
чоловіком – мав землю, будинок, вів
якусь торгівлю і обіймав посаду в
міському самоуправлінні. Мій дід Іван
Антонович був гордий з того, що вміє
орати і колись молодим орав. Прадід
Антон мав трьох дітей. Старшого сина
звали Іван, молодшого – мого діда –
також Іван. Середньою була сестра
Іларія. Старший Іван був років на 15–17
старший за діда, а Іларія роки на 3–4
старша. Після народження старшого
Івана кілька хлопчиків вмерли немовлятами, тому дитину назвали Іваном,
ґрунтуючись на повір’ї, що для того,
щоб вижити, треба мати живого брата на
таке ж ім'я. Принаймні, дід Іван був
дуже забобонний. Прабабусю Зарецьку
не згадували, і в мене таке враження,
що вона чи померла і не залишила по
собі пам'яті, чи вони розлучились. Дід
Іван говорив російською мовою,
вважав себе українцем, а за переконаннями був російським монархістом.
Знову ж, в мене є впевненість, що і родина Зарецьких і бабусина родина
Коломійцевих у громадянську війну
були на боці генерала Денікіна. На час
війни Івану Зарецькому-старшому було вже за 30 років. До революції він
вчився у Варшавській комерційній
академії, можливо воював у Першій
світовій війні і в громадянській – за
білих. Втім, закінчив він війну в армії
Будьонного. Батько пам'ятає грамоту
старшому писарю армії Будьонного, за
його ж підписом, що висіла в нього в
хаті в рамочці. Як мені нині стало
зрозуміло, це був простий і надійний
шлях приховати своє минуле і непомітно жити у провінції. Старший брат
Бабусі Марії Олексій, якого вона називала Льоня, теж воював і теж, майже

Квіти благородства, 1980-ті рр.,
папір, кольорові олівці.

Купання в озері з лебедями, 1971 р.,
полотно, олія.

Біля річки, 1986 р., полотно, олія, темпера.

103

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті

Стовбури, 1987 р., папір, олівець.

Лікар, 1975 р., папір, кольоровий олівець.

напевно за білих, загинув під Сумами.
Його привезли ховати в Білопілля.
Влада там, напевно, була ще біла.
Прадід Андрій виступив на похованні
Льоні і сказав щось на зразок того, що
він загинув за праве діло. Очевидно, це
й було чи не найважливішою причиною того, що в двадцяті роки родина
роз'їхалася з Білопілля. Бабуся дуже
любила брата. Вона казала, що він був
у юнкерському училищі і загинув у 18
років. В. Хроленко у своїй книзі пише,
що населення Білопілля тяжіло до
аполітичності. Події розвивались таким чином. 1918 року з Білопілля пішли німці – союзники гетьмана Петра
Скоропадського і встановилася влада
Директорії УНР. У січні 1919 місто зайняли червоні. І тоді люди вже познайомилися з більшовицької владою. За
кілька місяців, наступаючи на Москву,
Білопілля зайняла Добровольча армія
Денікіна. І коли денікінці відступала
на південь, у Білопіллі відбулася добровільна мобілізація, і 400 чоловіків
вступили до білої армії. У серпні–вересні 1919 точилися досить запеклі бої
і місто 2 рази переходило з рук в руки.
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Червоні остаточно ствердилися 27 листопада. Значить, брат Льоня міг бути
1901–1902 року народження. Бабуся
Марія 1904 року народження. Вона розповідала, що коли родичі втомились
сперечатись, як мене назвати, вона підкинула – Олексій – на тому і зупинились.
Бабуся розповідала, що вона вийшла заміж у 18 років. Значить, це був
1922 рік і діду Івану був 21 рік. Дід і баба
поїхали з Білопілля на Донбас невдовзі
після народження сина – мого батька
Віктора – тобто швидше за все 1925
року. В 20-ті роки люди, що мали сумніви щодо намірів совєтської влади, –
пов'язані з білим рухом чи такі, що
мале "погане" соціальне походження,
скупчувались у містах та робітничих
селищах Донбасу. Зарецькі жили спочатку в Горлівці, а потім в Юзівці (яку
незадовго перед тим було перейменовано на Сталіно). Бабуся звикла переїздити, любила переставляти меблі. Але
переїзди, в силу якогось збігу обставин, припинились саме після смерті
Сталіна. На початку 50-х вони "осіли"
в Білгороді, що неподалік Харкова, але
вже в Росії, і переїхали звідти в 1967
році, щоб бути ближче до нас, до
Василькова під Києвом. Кон’юнктура
обміну на Київ була така, що вони могли
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мати лише кімнату у комунальній квартирі, а у Василькові мали квартиру в
одноповерховому будинку з окремим
входом і садочком. На початку 30-х дід
Іван Зарецький-старший та Іларія
жили десь на Донбасі, бо зрідка гостювали у діда і баби. Іван-старший викладав математику в середній школі.
Родини він, можливо, і не мав. Бабуся
була заміжня. ЇЇ чоловік – колишній
білий офіцер на прізвище Ворона. У
Другу світову війну зв'язки з Іваномстаршим увірвалися назавжди. Імовірно, що він співробітничав з німцями і
відступав з ними на Захід. Щось таке
говорили і у Білопіллі натяками, бо
тема німців для них табу. Батько
сприймав діда Антона і дядька Івана
Зарецьких як носіїв якоїсь демонічної
сили, а свого батька Івана і тітку Іларію
як людей лагідних і спокійних. Іларія
приїздила в Білгород десь в 62–63 роках. Трохи смаглява бабуся, ніс з горбинкою, красива, в ній було щось
кокетливе та лукаве. Показувала мені
картярські фокуси. Дід Іван був, мабуть, подібний до неї, але він свідомо
старався виглядати як непомітний
радянський службовець, ким власне і
був, і це наклало відбиток. Років через
6–7 бабуся казала, що Іларія померла.
Дід Іван трохи згадував Білопілля. Те,
що було до революції і він, і бабуся
сприймали, як щось справжнє, як

Молодогвардійці, 1975 р.,
полотно, олія.

"золотий вік". Якось дід мені сказав,
що без революції економічний розвиток Росії пішов би швидше. Я думаю,
що ця думка ґрунтувалась на спогадах
юності, глибокому знанні совєтської
економіки та "ворожому голосі" (Радіо
Свобода, Бі-Бі-Сі, Голос Америки, Німецька хвиля), яке він, принаймні на
моїй пам'яті, слухав постійно. Про
монархічні симпатії я вже казав. Дід
вчився в Білопільській гімназії. Після
громадянської війни хлопці, які ворогували з гімназистами, в усякому разі з
компанією до якої входив дід, обійняли
посади в міліції. Вони жорстоко побили діда. Так розповідала бабуся.
Вона, мабуть, переставила акценти і з
політичної зробила ситуацію побутовою. Побили так, що він посивів.
Можливо, це було одним з поштовхів,
що вони поїхали з Білопілля. Дід Іван
був забобонним чоловіком. Він піднімав монетки, які знаходив на землі. Ті,
що лежали догори орлом, він брав всі, а

Голодомор, 1989 р.,
папір, кольоровий олівець
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Могила А. Горської.
Цвинтар Берковці, Київ.

Пам’яті Алли Горської.

Солдатка, 1988 р., полотно, олія.
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ті, що догори решкою – тільки нікелеві.
Складав їх в коробочку в шухляді. Виконував також забобон "три світильники" – в кімнаті не мало бути три
джерела світла. Не можна не сказати,
що дід в душі не сприймав вибір фаху
моїм батьком – художник. Коли батько повернувся з армії після війни, дід
радив йому йти вчитись на будівельника. Дід казав – дуже вигідний фах –
стільки поруйнували за війну. Дід Іван
мав бібліотечку з бухгалтерського обліку – десь із 300 книжок та брошур.
Читати він не читав, бо і так знав, але
час від часу переглядав книжки,
витирав пил. Бабуся розповідала, що
вони одружились, коли їй було 18 років. Вона 1904 року народження, а дід
1901 – значить, діду був 21 рік, і відбулося це в 22 чи 23 році. Вже після
одруження діда призвали до армії і він
служив у Севастополі в морській авіації, мабуть, в наземному обслуговуванні літаків. Він отримав звістку, що
скоро його дружина народить. Тоді
швиденько комісувався, бо раптом
став погано бачити і повернувся до
Білопілля. Невдовзі після народження
сина Віктора 8 лютого 1925 року, вони
переїхали до Юзівки і дід почав працювати на складі комірником. Освіту
мав гімназичну. Знайомий бухгалтер
за могорич давав йому уроки бухгалтерського обліку і він підріс до бухгалтера. Пізніше дід заочно закінчив
Московський фінансово-економічний
інститут. Бабуся розповідала, що маючи під сорок років, дід провів серйозну
роботу і виправив собі почерк. Хобі ніякого не мав – тільки робота і родина.
Розслаблятись не вмів, відпустку не брав
і вони ніколи не їздили відпочивати. Дід
курив, але мало, після вечері міг викурити кілька цигарок. І він, і бабуся курили цигарки, як я пізніше зрозумів, з
моторошною назвою “Біломор-канал”.

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
Ні вина, ні горілки в хаті не було. Бабуся могла для інтересу зробити вишневої наливки. У Білопіллі підтвердили
моє припущення, що це місцева традиція. Вихід на пенсію переживав дуже
важко – гортав весь час бухгалтерські
книги, робив якісь виписки. У Білгороді дід працював головним бухгалтером
на цементному заводі та асбошиферному комбінаті. Зі створенням Хрущовим Раднаргоспів (Рад народного
господарства – структур децентралізації управління економікою), працював там. Я зрозумів з розмов вдома, що
там була вимотуюча апаратна боротьба.
Характерна для тої доби ситуація. У
директора одного із заводів, де працював
дід, Михайла Топіліна була хатня
робітниця – тітка Сима (Серафіма Петрівна Деменьова, перм’ячка з монголоїдними рисами). Тоді хатні робітниці, які
мешкали у родинах, були ще загальноприйнятою практикою. Фінансова перевірка виявила на заводі економічні
злочини, і Топіліна заарештували. Діда
Івана довго викликали на допити, але
визнали невинним. Він отримав догану,
стягнення чи щось таке. Бабуся забрала
Симу до нас. Топілін просидів у тюрмі
близько двох років і звільнився. Містом
ходили чутки, що Топіліна інші в’язні
називали не інакше, як дядя Миша, він
мав звичку пригощати їх шоколадними
цукерками та розповідати непристойні
анекдоти, що ніби і кримінальники
такого соромилися. Коли його звільнили, то за ним сумували і персонал, і
злодії.
Сима працювала у нас ще у Києві і
взимку 1962–63 років повернулася
додому. Тоді все життя було просякнуте
відчуттями спогадів про репресії, терор, які ніби висіли у повітрі. Мене це
зовсім не цікавило, та й був я дитиною.
Але з її нечисленних розповідей мені
запам’яталося таке. У її батьків „в дє-

В. Зарецький, 1972 р.

Весняні клопоти, 1987 р.,
полотно, олія.

Поцілунок. Чорна горобина, 1989 р.,
полотно, олія.
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рєвнє” був дерев’яний будинок з красивими різьбленнями на фасаді. І тому
під час розкуркулення на батька впала
підозра, що він куркуль. Але йому вдалося довести, що він не куркуль і навіть
не середняк, а бідняк і любить різбити.
Або такий епізод, але про події, які
відбувались трохи пізніше. Загалом
треба сказати, що дідуся і бабусю не
цікавив ані Сталін, ані чутки про життя
начальства у Москві, хоча дід бував там
у відрядженнях і привозив бабусі подарунки. Але розповідав таке. Серед партійного та господарського керівництва
набула надзвичайного поширення
звичка матюкатися на роботі. Сталіну
про це доповідали, і він ніби дійшов
висновку, що лайка виходить за межі
припустимого – замість того, щоб керувати, начальство матюкається. Дід
Іван працював у системі міністерства
будівельних матеріалів, міністром якого був такий Юдін. Сталін потелефонував йому по звичайному зв’язку,

Видіння, 1988 р., картон, темпера.
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Язичництво. Єврейська музика, 1985 р.,
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тобто цим телефоном міністру дзвонили підлеглі. І це була інсценівка. Юдін
підняв слухавку і кілька хвилин матюкався. Потім питає – Ну що зрозумів? І
хто ти такий? – Товариш Сталін. У
Юдіна стався інфаркт в кабінеті.
На відміну від діда, бабуся багато
розповідала про свою родину. ЇЇ мати –
Анастасія Кіндратівна була родом з
Білопілля, а батько Андрій Коломійцев приїхав з Льгова на Курщині. Бабуся Марія з оповідей своєї матері
переказувала характерні для того середовища бувальщини. Так, Катерина ІІ
проїздила неподалік містечка Крига,
цвіла гречка, і цариця дала вказівку перейменувати Кригу на Білопілля. Мовознавці тлумачать це слово інакше –
біле поле – незасіяне.
Інший родинний спогад – неподалік
Білопілля мав проїздити незадовго до
того збудованою залізницею російський
цар Олександр ІІ. Мати взяла мою
прабабусю Анастасію Кіндратівну, щоб
подивитись на царя. Він мав виходити з
вагону на станції. З вагону виходили
генерали і по натовпу котилося – О, чи це
цар? Тільки пізніше їм компетентно
пояснили, що цар був в цивільному і вів
цуцика на повідку.
Бабуся Марія була останньою дити-
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Колискова, 1965 р., папір, кольоровий олівець.

ною. Вона народилась 1904 року, а Анастасія Кіндратівна мала 41 рік. Виходить,
що вона народилась 1863 року. Перший чоловік Анастасії помер і в неї залишилося кілька дітей. Пізніше вона
побралася з Андрієм Коломійцевим,
який був на кілька років молодший від
неї. Найстаршою була дочка Іуліта (Юля),
потім народилися Варвара та Ольга,
син Льоня і бабуся Марія – остання.
Декілька дітей померли немовлятами.
Прадід Андрій був комівояжером. Напередодні Першої світової війни він
відкрив власну справу. Багато їздив –
бував мало не в Персії. Жили вони в
одноповерховому будинку з невеличким
садом, але неподалік центру міста. Всі
діти вчились в гімназії. Бабуся Марія
непогано співала і грала на фортепіано.
В хаті була бібліотека; прадід передплачував московські та петербурзькі журнали. Любив читати і був постійним
глядачем Білопільського самодіяльного
театру. Бабуся Марія була, мабуть, схожа
на свого батька – імпульсивною та артистичною. Її мати – Анастасія Кіндратівна – була врівноваженою, методичною
в роботі і набожною жінкою. Ходила
до церкви, щодня молилась. Все дореволюційне бабуся Марія згадувала з
великою теплотою. В крамничках було
все і, як вона вважала, – по божеській

ціні, – чорна та червона ікра, оселедці,
балики, маслини, трояндова олія. Борошно – карбованець пуд. Ковбасні
обрізки продавались по іншій ціні. До
покупців ставились з повагою, постійних клієнтів зустрічали коло дверей і
проводжали. Все "революційне, совєтське" викликало в неї відразу. Бабуся
розповідала, що під час першої війни
чи пізніше йшла з подругами вулицею.
Десь неподалік на пустирі тренувались
солдати. Дурна куля потрапила в одну з
дівчат і зразу – смертельно. Їй були
огидними ознаки нового побуту: червоні косинки, саморобне взуття, у якого була підошва з мотузок, магазин
торгсін (торгівля з іноземцями), куди
часто доводилося нести залишки родинного золота. З бабусиних спогадів в
мене залишилося таке враження, що в
житті їх родини щось надломилося ще
до революції. Їх будинок обікрали. Поліція ловила злочинців, і в Харкові затримали людину, яка продавала на базарі
їхні речі. У 1919 році загинув брат Льоня. Прадід Андрій хворів на виразку
шлунку і помер на початку 1920-х незадовго до народження мого батька
Віктора. Йому було під 60 років. Майже вся родина роз'їхалася з Білопілля.
У 60-ті роки в Білопіллі мешкали нащадки однієї з сестер бабусі – Варвари – Тамара Жмайло, Ніна Горлач,
Льоня Пазухін, їхні діти Віктор та

Дівчина, 1980 р., папір, олівець.
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Студентка, 1988 р.,
папір, кольорові олівці.

Портрет Каті Цехмістренко, 1974 р.,
полотно, темпера.
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Льоня Горлачі, Толя Пазухін. З небогою Тамарою бабуся листувалися, вони
їздили одна до одної в гості. З сестрою
Юлею (Іулітою) бабуся також підтримувала зв'язок. Юля вийшла заміж за
Івана Лицьманенко. Він був непролетарського соціального походження – в
20-ті роки його заарештували разом з
його рідним братом, і вони загинули
на будівництві Біломорканалу. Бабуся
згадувала, що коли дивились парадну
хроніку про Біломорканал, то хтось з
глядачів пізнав у в'язнях своїх родичів.
У Юлі було два сини – Володя і Костя.
Принаймні до ХХ з’їзду вона носила
тавро дружини репресованого. Прабабуся Анастасія більшу частину часу
жила в родині моїх бабусі та діда. Померла вона наприкінці 1940 року. Того
року восени цвіли вишні. В родині
була відома прикмета – що то хтось
має померти. Їй було 77 років. До останніх днів життя вона, працювала –
шила на замовлення. В евакуації родини бабусь Марії та Юлі деякий час
мешкали разом – в Мічурінську (Козлові). Після війни бабусі постійно підтримували зв'язок поштою. Зрідка
бабуся Марія приїздила до Тамбова, де
після війни оселилася Юля з родиною
сина Кості. Бабуся Юля пережила Марію років на 5 і померла року 1975, їй
було років 80. Їхня сестра Оля хворіла
на епілепсію, одруженою не була і
померла ще перед Другою війною. З
синами бабусі Юлі Володею та Костею
зв'язок не уривався ніколи. Володя за
підлітковими інтересами, а потім і за
освітою, був чи тромбоністом чи валторністом. Він пройшов всю війну від
першого до останнього дня, брав
участь у боях у самому Сталінграді у
1942–43 роках. Невдовзі після війни
він за місцем служби оселився в Пермі
з дружиною Риммою Олександрівною. На моїй пам'яті він весь час був
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керівником ансамблю пісні і танцю
внутрішніх військ. Це ніби армія, але
підпорядковані вони КДБ СССР –
охорона таборів і таке інше. У військовій формі дядько Володя – типовий
офіцер. А на плакатах Пермської філармонії він з краваткою-метеликом.
Дітей у них не було.
З дядьком Костею ми листувались.
1981 року він був у Києві в справах і зайшов до нас. З батьком вони останній раз
перед тим бачились в 1941 році – минуло
40 років. У війну він був інструктором у
авіаційній школі, а демобілізувавшись,
закінчив сільськогосподарський інститут. За сталінським чи вже хрущовським призовом пішов працювати
головою колгоспу на Тамбовщині – це
були так звані 20- чи 30-титисячники.
Потім у тій же Тамбовській області був
начальником по сільському господарству – спочатку в обкомі партії, а потім
в облвиконкомі. Обидва дядьки відчували себе радянськими людьми українського походження. За політичними
переконаннями дядько Володя був
індиферентним, скептиком, а дядько
Костя ортодоксальним комуністом. Я
подарував їм книгу “Червона тінь калини. Алла Горська”. Дядько Володя
мені потім сказав, що йому в мовному
сенсі зрозуміло майже все, і він також
давав читати її своєму приятелю генералу
Петренку. І сказав, що про загибель
мами у мене викладено правильно – так,
мабуть, і було.
Коли я був у Білопіллі, то дізнався,
що бабусина небога Тамара та її сестра
Ніна Павлівна – мати Льоні та Віктора
Горлачів, були на примусових роботах
в Німеччині. По війні ці люди, як і ті,
що були під окупацією, були під підозрою – ніби як людьми другого сорту.
Під кінець 1950-х ці стереотипи поступово зникали. І тільки тоді я усвідомив,
що серед усієї рідні лише родина бабусі

Жага, 1987 р., папір, гуаш.

Р. Лінднер. Леопард-Лілі, 1966 р.

Орач, 1990 р, полотно, темпера.
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Еротика, 1980-ті рр.,
папір, кольорові олівці.

і дідуся Зарецьких була успішною. І що
рідні була дуже вагомою підтримка
бабусі – листи, новорічні поздоровлення, епізодичні зустрічі. Я думаю, що
особливої гостроти матеріальних питань
не було – сестра Юля працювала прибиральницею, а Володя і Костя рано
навчилися заробляти гроші, та й в армії
почали вчитися. Білопільська ж рідня
підтримували одне одного, небога Тамара працювала агрономом, та й завжди
мали городи, вміли тримати кабанчика.
Дід і бабуся прожили разом 48 років.
Батько мені казав, що вони були надзвичайно тактовними і дбайливими
один до одного, що я і сам став помічати,
коли став дорослішим. Бабуся шила на
замовлення. І батько також казав, що
були періоди, коли вона заробляла
більше діда. І цю тему вона дуже делікатно обходила. Шити на замовлення
було заборонено – треба було мати
дозвіл на приватну трудову діяльність.
Податок чи, можливо, інші вимоги ро112

Модерн, 1985 р., фанера, олія.

били цю справу невигідною та обтяжливою. За сигналом, найімовірніше
сусідів, бабусею почав цікавитись фінансовий інспектор. Але у діда було
достатньо можливостей, зв’язків по начальству, щоб це припинити. Я пам'ятаю, що вони ніколи не підвищували
тон, говорячи один з одним; звертались
Марусічка та Ванічка. В 62–63 роках дід
почав тяжко хворіти, і хвороби не відпускали його роки три. Спочатку видалення каменя, потім інфаркт. Багато
часу по лікарнях. Вдома часто мав важкі напади стенокардії. Часто викликали швидку допомогу, розладналися
нерви – кричав уві сні. Бабуся доглядала його з помітним вже тоді і мені
терпінням. І після хвороб дід залишався таким самим акуратним, стриманим, замкнутим, трохи похмурим і
впертим чоловіком. Ще до війни у
Горлівці бабуся Марія підробляла тапером – грала на піаніно під час сеансу
німого кіно. Коли в нашій хаті у Києві,
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на вулиці Рєпіна, стояло фортепіано,
вона трохи грала, іноді могла поспівати для себе. Пісні були характерні
для непівської доби – "Раскинулось
море широко... и сказал кочегар капитану – не сила мне вахту стоять..." Бабуся
Марія, як і її мати Анастасія Кіндратівна,
шила на замовлення. Якийсь час бабуся
працювала і в швацькій майстерні.
Шила вона сукні і, як виняток, жіночі
пальта. Приїхавши до Білгорода році в
1952, мала дуже скоро чималу клієнтуру.
Працювала авралами, часто ночами. Бабуся любила читати. Причому мала нахил до російської літератури специфічно
притаманної ХІХ століттю – Пісемського, Загоскіна, Маміна-Сібіряка. Напам’ять трохи знала, на моє припущення,
з гімназичної програми – Майкова,
Фета, Полонського. Батько згадував,
що коли до війни жили в Україні, а
саме була українізація, то мали книжки українською мовою – у родині читали, наприклад, Вінниченка. Після
московських процесів 37–38 років не
викидали книжки Бухаріна, Радека,
Скрипника тощо. А від'їжджаючи в
евакуацію, упакували їх та залишили у
схованці. Бабуся дуже опікувалася
батьком. На фотографіях 30-х років
він добре одягнутий та охайний. Вона
підтримувала зв'язок зі школою і влаш-

На лузі, 1980-ті рр., полотно, олія.

товувала там маскаради та різні свята.
І це, у цілому щасливе життя, контрастувало з жахом, про який батько зміг
говорити тільки наприкінці 50-х –
початку 60-х. У лютому–березні 1933
року до донбаських міст сповзалися
вмираючі селяни – вони скупчувались,
як правило, біля баків відходів поблизу
їдалень та просто смітників. Більшість
була з ознаками дистрофії, пухлих,
було багато дітей та людей у вишиванках. Вранці, до початку робочого
дня, містом ходили підводи і забирали
непритомних та трупи. Батькові розповіді про це зафіксували і, приблизно,
у середині 60-х на профілактичній бесіді у КДБ звернули на це увагу. Батько
каже – я на власні очі бачив трупи на
вулицях, це свідомий спогад – мені
було повних 8 років. Йому відповіли –
вам, мабуть, наснилося, але гірше те,
що це вигадка наших лютих ворогів –
відповідних підрозділів Центрального
розвідувального управління США. За
батьковими спогадами, після голодомору відбулася дивна річ – набули
поширення танцювальні майданчики і
молодь там щиро розважалася. Це зафіксовано і в інших спогадах про ту
сатанинську добу. Батько також згадував, що для нього репресії були також
помітні саме по школі – зникали вчи-

На Дніпрі, 1985 р., папір, кольорові олівці.
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телі. І більше чоловіки. Був такий період, що з вчителів-чоловіків залишився
лише викладач фізкультури. Доводилося за вказівкою замазувати в підручниках прізвища та портрети вождів,
які стали ворогами народу. Прийшло
розпорядження вирвати листок з читанки. На ньому було зображення
хлопчика, який з'їхав з гірки на лижах
та впав. Було таке пояснення. Художникшкідник зашифрував в перехрещених
слідах падіння нецензурне слово. Очевидно, що арешти були і на виробництві, але дід мовчав вдома. Якось
батько згадував, що підлітком вони з
приятелем залізли на горище кількаповерхового будинку і бавилися тим,
що шарпали перехожих сонячним відблиском дзеркала (зайчиком). Їх упіймали. Батько мені казав, що це один з
найприкріших спогадів дитинства – дід
його побив і якось жорстоко, невмотивовано і безпідставно. І тільки тепер,
завершуючи ці спогади, я зрозумів, що
цей дрібний випадок міг у шпигуно-

Береза, 1987 р., папір, олівець.
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манські 30-ті роки мати трагічні наслідки – обслідування горищ, подача
якихось сигналів...
Батько весь час малював з дитинства, мало не з того часу, як пам'ятає
себе. В Горлівці та Дніпродзержинську
мистецького життя, художніх студій не
було. Батьки забезпечували сина папером, олівцями та передплачували журнал "Юный художник". Дід зрідка
купував книги з мистецтва, в тому числі
дореволюційні, але підбір був випадковим. В Дніпродзержинську батько
товаришував з дорослим чоловіком –
батьком його однокласника. Той був начальником пожежної команди і художником-аматором. Вони вдвох ходили, а
то і їздили пожежною машиною на
Дніпро писати етюди. Влітку бувала
сильна спека. Пожежник викопував в
піску яму, сідав в неї під парасольку і
писав. З довоєнних друзів він один раз
бачився з однокласницею Анфісою. Та
пішла в Харкові до музею, побачила
батькову роботу "Дівчата", дізналась у
дирекції його адресу і десь у 72–73 роках
заходила до нас у гості з дочкою.
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Анатолій, 1980 р., папір, акварель.

ВІЙНА. ІНСТИТУТ
Почалася війна.
Німці бомбардували місто Дніпродзержинськ, розкидали листівки з
перших днів. Листівки збирали і знищували. Заглядати в них було заборонено
категорично. Бабуся не стримала цікавість і прочитала. Там було: "Женщины и дамочки, не ройте ямочки,
прийдут наши таночки..." – це про
будівництво протитанкових укріплень.
Одного разу через кілька тижнів після
початку війни батько зустрів на березі
Дніпра хлопців, які з помітним акцентом сказали, що вони практиканти з
Тбіліського технічного інституту і спитали кудись дорогу. Батько відповів, і
вони пішли, несучи чимало обладнання
в чохлах. Батько потім цікавився – практикантів з Тбілісі не мало бути в місті, та
й легенда дуже прозора. Дід працював на
азотно-туковому комбінаті – одному з
найбільших тоді хімічних підприємств
Союзу. Завод досить швидко евакуювали до Губахи, що на північному
Уралі, і дід поїхав із заводом, маючи
бронь, – заборону призову до армії.

Дорогою евакуації бабуся якийсь час
мешкала в Мічурінську у сестри Юлі,
поки не отримали звістку від діда, що
він влаштувався, і можна їхати до Губахи. Цих воєнних переїздів було багато і вони залишили у батька самі
тяжкі спогади. Проїздили станцію, геть
поруйновану вибухом вагона з снарядами. На тій станції було знищено вибухом і ешелон з кіньми. Повсюди
лежали шматки коней, понівечені трупи, деякі тварини ще конали. З Губахи
переїхали до Обідімо під Тулою, по
війні до Пікальово під Ленінградом,
потім знову до Губахи, з Губахи до
містечка Тепле Озеро в Єврейський
автономній області на Далекому Сході
і, нарешті, до Білгорода, що у Росії, але
в 70-ти кілометрах від Харкова. Губаха
справила на батька гнітюче враження.
Міста Уралу самі досить похмурі. Там
він бачив мертву річку, геть отруєну
хімічними відходами. Бачив селян, фізична зовнішність яких справила на
нього дивне враження. Пізніше він дізнався, що це спецпереселенці. Їх часто
виганяли з вагонів просто в тайгу,
більшість гинула. Тому ті, хто вижили,
пройшли страшні поневіряння. Зарецьким в Губасі ледь вистачало харчів, хоча
дід мав на військовому заводі картки. І

Краєвид, 1980-ті рр.,
полотно, темпера.
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він їздив до села обмінювати речі на
харчі. Систематично їли підгнилу картоплю, картопляну луску. Тоді у бабусі і
вкорінилася звичка курити, щоб притамувати голод. Пізніше переїхали до
Тули – дід перейшов з відомства хімічної промисловості до відомства виробництва будівельних матеріалів. У Тулі
майже всі чоловіки пішли на війну, і
батько працював інспектором відділу
державного забезпечення та побутового
влаштування родин військовослужбовців. Така посада відкривала можливості
бути в тилу і добре їсти. Треба було лише давати хабара воєнкому у той або
інший нечесний спосіб співпрацювати
з ним. Родина на такий шлях не стала,
і батько пішов до війська. З цього призову туляків брали до кулеметного училища (чи то були офіцерські курси).
Батько з дитинства був цілком глухий

Портрет П. Мощича, 1980-ті рр.,
полотно, темпера.

116

М. Соченко. Весільний коровай, 1989 р.,
полотно, темпера.

на одне вухо і тому потрапив у 359 запасний стрілецький полк, що стояв у
Чувашії. А той призов до кулеметного
училища, який було досить швидко
випущено, казали у Тулі – поліг до
останнього чоловіка. Служити було
тяжко. Їжі мало. Багато хто з сержантів
та офіцерів вислужувались, щоб не
потрапити на фронт. Муштра. Настрій
у всіх нервово-пригнічений. Роту підняли вночі по тривозі. Всі вскочили, а
один хлопець залишився лежати. Вже
мертвий – серце не витримало. Нужа,
клопи. Вночі ослаблені хлопці бігали до
клозету в зануженій черговій шинелі.
На ходу пісали. На ранок вся стежка
ставала крижаною. Колона ішла по коліно в багнюці.
Старшина командує
– Запєвай.
Всі мовчать – нема сил.
– Запєвай.
Всі мовчать. Старшина дає команду:
– Танкі с фронту.
Хлопці падають в багнюку.
– Атставіть.
Всі встають.
– Танкі с фланга.
Всі падають в багнюку.
– Атставіть. Всі встають.
– Запєвай.
І вже співають.
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В. Зарецький. 1988 р.

Батько мав голос і слух. Коли в 60-ті
іноді співали в товаристві, він міг для
жарту заспівати – "Броня крєпка і танкі
наші бистри..." або "Масква – Пєкін,
ідут народи...". Якось батько чергував у
кухні. Залишилося відро висівок. Голодний батько з'їв майже все. І майже
зразу по тому довелося долати смугу
перешкод. Батько зістрибнув з висоти
кількох метрів на землю і зразу втратив
свідомість. Отямився – було відчуття,
що в середині щось обірвалось. Трохи
відповз, відлежався. Якось оминулося.
З якогось часу почав малювати – таблиці зі зброєю, оформлення лєнінських
куточків чи кімнат. Один офіцер доручив батьку пофарбувати йому дерев'яну
валізку. Батько пофарбував під шкіру.
Той був категорично проти – таку валізку швидко вкрадуть. Довелося перефарбовувати валізку в бруднуваті
чорно-сірий та зелено-чорний кольори.
В їх частині був художник з освітою – з
Ленінградської академії мистецтв. Командири влаштували щось на зразок
конкурсу – дало їм завдання намалювати одне і теж. Художник почав робити побудову за правилами, а батько
намалював швидко і з очевидною подібністю. Вже після війни, коли почали
думати про демобілізацію, батько написав для якогось стенда – маршали на

Ой кум до куми залицявся, 1988 р.,
полотно, олія.

Вітер. Птах часу, 1967 р.,
полотно, олія, темпера.

Рибалка, 1962 р.,
картон, темпера.
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Життя прожити – не поле перейти
(подружжя з Горностайполя), 1965 р.,
полотно, темпера.
Гончар, 1975 р., полотно,олія.

тлі Кремля, на передньому плані Сталін в білому кітелі. Замполіт, який знав,
що батько хоче демобілізуватися, каже
йому:
– Вмієш все, що треба, нащо тобі
ще вчитись на художника. 1945 року їх
частину перевели до Калінінської області. Батько казав, що Торжку ще збереглися вивіски з "ятєм". Містечко, як і
інші там, мало пристойний вигляд. У
нього залишився інтерес до російської
глибинки і в середині 60-х батько зробив подорож тижні на два навколо
Москви – Володимир, Ярославль, Ростов Великий. Розповідав, було враження, що за 20 років, які минули з
війни, ці місця в центральній Росії,
вочевидь, прийшли до занепаду.
Закінчувалася війна, життя продовжувалося – вояки почали грати в
футбол. У батька була непогана реакція, та й в Дніпродзержинську він трохи
грав воротарем. Його спробували в
команді Калінінського будинку офіцерів. В цій грі йому поталанило – він
зіграв рівно і сильно. І потім, як би
він не грав, завжди згадували ту першу
гру. А в них у команді були хлопці, які
до війни грали у вищій лізі, – тобто
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професіонали. Футбол мав властивості
радянської системи. Батько згадував –
команда Калінінського будинку офіцерів грала з командою Московського
будинку офіцерів – майбутнім ЦДКА.
В першому таймі Калінін провів два чи
три м'ячі і жодного не пропустив. В
перерві суддя отримав вказівки. Є
типові прийоми засуджування: забиті
голи не зараховуються, призначаються
безпідставні пенальті тощо. В цьому
матчі суддя дуже поспішав – м'яч падав
в штрафному майданчику команди
Калінінського будинку офіцерів метрів
зо три від воріт, суддя свистить – гол.
Батько грав в футбол кілька місяців, за
цей час він мав кілька неприємних травм.
Хлопці-футболісти були грубуваті і, як
на батька, атмосфера в команді панувала неприємна. Він пішов з команди і був художником в якійсь частині.
Восени 1945 року, скориставшись пляшкою спирту, яку передали з дому, він
взяв потрібну медичну довідку і домігся демобілізації. Це вимагало певної
настирливості, бо хлопців 1923, 24, 25,
26 років народження, яких в цілому
по країні залишилося кілька відсотків, та й інші категорії, тримали в армії,
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Портрет доярок Катрі Ващенко
і Гані Євтушенко, 1961 р.,
полотно, темпера.

і вони демобілізовувались, в основному,
в 1953 році. Як пізніше стало відомо,
Сталін готувався до нової великої переможної війни. Відслуживши більше 2-х
з половиною років, батько в жовтні
1945 повертався в селище Обідімо під
Тулою, звідки він і пішов до війська в
лютому 1943. З Тули йшов пішки трохи
більше як 20 кілометрів навпростець
лісами, полями. На річці схопився перший льодок і батько пішов по ньому
через річку. Льодок був слабенький і він
провалився в воду. Кілька разів ламався край, за який він намагався учепитись. На межі сил йому вдалося
вилізти на берег. До дому лишалось ще
кілька кілометрів. Була найрадісніша
зустріч батьків з єдиним сином, який в
доброму здоров'ї повернувся додому зі
страшної війни. Батько казав, що дуже
неприємними були кілька наступних
днів. Він підіймався о 6 годині ранку і
не знав, що робити. Почав вчитись
на художника і займався у тульського
художника Миколи Орєхова. Орєхов
мав хорошу освіту і був талановитим
митцем, але, на думку батька, дуже посереднім викладачем. Наступного року
батько завчасно відправив в Ленін-

Полощать хустки, 1960 р.,
полотно, темпера.

градську академію свої роботи. Вважалося, що це мистецька установа №1. За
усталеною традицією мистецьких навчальних закладів, комісія, розглянувши роботи, мала допустити його до
іспитів. Жодна відповідь не прийшла.
Пізніше, батько, покладаючись на
інтуїцію, припускав, що в післяблокадному Ленінграді не було кому донести
досить важкий пакет з пошти до приймальної комісії. Ще була можливість
надіслати роботи до Києва. Зібрали
роботи, що залишилися, і відправили.
Прийшла позитивна відповідь. Батько
поїхав з Тули до Києва. Їхав у тамбурах
та у з’єднаннях між вагонами. Траплялася і поножовщина. Невдовзі його
батьки переїхали в містечко Пікальово
під Ленінградом – на декілька років, а
потім, також на декілька років, до містечка Теплий Стан в Біробіджані. Як
вже зазначали, на той час дід Іван перейшов з відомства хімічної промисловості до відомства промисловості
будівельних матеріалів і працював бухгалтером на кар’єрі.
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Вітер. Птах часу, 1967 р., полотно, олія, темпера.

Чешуть косу, 1960 р., полотно, олія.

Дівчата, 1962 р., полотно, олія, темпера.
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З київського вокзалу батько проїхав
до інституту пам’ятним старим киянам
трамваєм маршрут №2. На вокзалі ще
стояли кінні візники. Оселився в гуртожитку для абітурієнтів. Майже всі
хлопці демобілізовані, багато офіцерів.
Але є настрій, що війна це було щось
погане, яке вже закінчилося, головне –
майбутнє, мистецька освіта. В кімнаті
дим коромислом, карти, дехто закладає
ордени та медалі. Того 1946 року батько
не пройшов – підготовки у Орєхова
було замало – і його взяли до останнього – 11 класу художньої школи. В
гуртожитку було мало місця і батько
певний час знімав кут у художника
Григорія Світлицького, який мешкав
неподалік. Зараз там садиба-музей.
Наступного року з високими показниками поступив на перший курс живописного факультету. В інституті батько
вчився на знос. Гуртожиток, їдальня, учбові приміщення знаходились в одному
корпусі, бувало, що тижнями не виходив з нього. Вчився до хронічної перевтоми, безсоння. Було, що потрапив до
неврологічного відділення у лікарні.
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Вибирання льону.
Портрет ланкової Поліни Сироватко. 1960 р.,
полотно, темпера.

Спогади про щось легке у нього були
епізодичні. Кілька разів батько їздив на
практику до Канева. Перший раз учнем
художньої школи, потім студентом і
останній раз асистентом Григор’єва.
Тоді по Дніпру ходили старенькі
пароплави, деякі були колишні десантні – і носом могли вилазити на берег.
Вони ставали там, де просили пасажири. Часом на дикому березі на землю
летіли клунки, кошики, а за ними
стрибала-таки літня бабуся. Були багаті
та дешеві базари.
Про інститут батько розповідав хіба
дві гумористичні бувальщини. Прийшов
новий проректор господарської частини,
полковник у відставці. Він пронумерував
всі приміщення наскрізь. Туалети теж
отримали звичайні непримітні номери.
Злі жартівники відправляли людей, які
когось шукали, за цими номерами, –
частіше натурників.
Цей же проректор визнав неподобством те, що у античних скульптур є
відбиті частини. Він доручив усунути
це кафедрі скульптури, яку очолював
інтелігентний чоловік з іміджем доре-

Літо, 1988 р., полотно, олія.

волюційного професора. Вони приробили все, що треба, статеві органи зробили дещо більшого розміру.
Кафедрою марксизму керував професор Урбанський. Коли ще до смерті
Сталіна проводилась якась кампанія
критики чи самокритики, Урбанський
виступив і розповів, що він в 20-і роки
належав до якоїсь фракції, але розкаявся і його розкаяння було повністю
зафіксовано в документах високої
парткомісії. Урбанський пив і опускався, дійшовши врешті до лаборанта.
Батько скористався з цього і на одному
з іспитів, які він складав цьому професору марксизму, спробував перевести розмову на футбольну тему. Але з
того нічого не вийшло, і Урбанський
відправив його вивчати марксизмленінізм, щоб складати іспит повторно.
Один раз батько їздив до батьків в
Теплий Стан на Далекий Схід. Тільки
понад Байкалом поїзд йшов близько
доби. Тоді в 50-і він зробив кілька їх
портретів. Довів батькам, що майстерно малює і пише, не кажучи про те, що
121

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті

Каструють бичка, 1964 р., полотно, олія.

був рєпінським та сталінським стипендіатом.
Останні роки життя з 1967 дідусь і
бабуся Зарецькі жили у Василькові під
Києвом. Бабуся тяжко хворіла, лікувалася у Києві у відомому інституті на
Батиєвій горі і померла у нас вдома на
Рєпіна 2 березня 1970 року. Її поховали
на Берковецькому кладовищі (нині
офіційна назва – Міське), і дід встановив залізний хрест. Він загинув 29
листопада 1970 року, і його поховали
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Маланка, 1988 р., полотно, темпера.

там само. Батько помер 23 серпня 1990
року у Конча-Заспі, і ми поховали його
з батьками. За кілька років встановили
пам’ятник за проектом скульптора Лесі
Декерменжи. Вона ж після його смерті
зробила гіпсовий зліпок з кисті його
руки.
Київ, 1985–86, 1995–94.
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О. Зарецький
ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ ТА ЙОГО СОРАТНИКИ
ХУДОЖНИКИ-МОНУМЕНТАЛІСТИ*
У цьому нарисі мова піде про короткий хронологічно, але надзвичайно
насичений творчо, сповнений роздумів, виснажливої праці та часто жорстоких подій період життя Віктора
Зарецького з весни 1966 до осені 1970
року. За цей час було створено низку
мистецьки довершених, великих і технічно складних монументальних робіт.
Монументальне мистецтво часто робиться групою митців-однодумців.
Віктор Зарецький був разом з Аллою
Горською (1929–1970) та Григорієм
Синицею (1908–1996) творцем одного
з напрямів в українському монументалізмі. З ними в одній бригаді (це
слово вживали самі митці) працювали
також Галина Зубченко, Геннадій Марченко, Борис Плаксій, а на окремих
етапах Олександр Коровай, Іван Кулик, Надія Світлична, Анатоль Лимарєв, Григорій Пришедько.
Починався монументалізм 1964 року, коли до Шевченкового 150-річного
ювілею у Червоному корпусі Київського університету Алла Горська, Опанас
Заливаха, Людмила Семикіна, Галина
Зубченко, Галина Севрук створили вітраж “Шевченко. Мати”. Вітраж було
знищено в ніч з 8 на 9 березня 1964
року. Ця подія міфологізувалася, вона
й досі викликає неоднозначні, суперечливі тлумачення. В ті роки у тому
самому київському середовищі відбу-

лася ще одна подія – склалася група
художників: Алла Горська, Григорій
Синиця, Галина Зубченко, мистецтвознавець Григорій Местєчкін. За своїм
духом та стилем це було одне з відгалужень Клубу творчої молоді “Сучасник”. Їх цікавило в першу чергу
традиційне народне мистецтво та школа Михайла Бойчука.
На початку 60-х років прийшло
зацікавлення творчістю Марії Примаченко, Ганни Собачко-Шостак, Федора
Манайла, Олександра Саєнка. Було
організовано і виставки цих митців. В
цьому брав участь мистецтвознавець
Г.Местєчкін, образотворча секція Клубу творчої молоді. Батько купував твори М.Примаченко з виставок, у нас
вдома з'явилась її робота – "Квіти у
горщику". Я пам'ятаю, як одного разу
Марія Оксентіївна була у нас вдома.
Знімала протези ніг, відпочивала. Пізніше “Квіти…” подарували Бориспільському краєзнавчому музею. Григорій
Местєчкін і познайомив батьків з
Г.Синицею, який був майже на покоління старше. Не можна не відзначити,
що їхніми зусиллями народне мистецтво набуло статусу офіційного. Так,
Григорію Местєчкіну вдалося зустрітися
з фактичним господарем України першим секретарем ЦК КПУ Петром
Шелестом і переконати його присудити Шевченківську премію Марії При-

*

Вперше опубліковано – Зарецький О. Віктор Зарецький та його соратники художникимонументалісти // Українознавство. Календар-щорічник 2005. – Київ, 2004. – С. 202–207.
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маченко. Нагородження відбулося у
1966 році. На той час у жорстко централізованій державі це мало надзвичайно важливе значення. Якби цього
не було, Спілка художників, Міністерство культури, офіціоз у цілому не
трактували б творчість Примаченко,
Собачко-Шостак як справжнє мистецтво, а у широкому сенсі витискали б його
на маргінес, трактуючи як декоративноужиткові промисли тощо. Власне можна
говорити про концепцію Г.Синиці, але
не можна забувати, що він був учнем
бойчукіста М.Рокицького і сформувався як митець у 20–30-ті роки. Синиця
був самобутнім інтуїтивним інтерпретатором Бойчука і створив свою власну
мистецьку концепцію (я не знаю, чи
він її записав). Він був також людиною
великої життєвої енергії та талановитим організатором. Значною мірою
у Синиці, як згадувала Галина Зубченко, всі вони навчились позитивно
спілкуватись з начальством та затверджувати свої монументальні проекти
на численних радах, комісіях, погодженнях. І нарешті Алла Горська, Віктор
Зарецький, Галина Зубченко, Борис
Плаксій та інші у повоєнний час вчилися у жорсткій системі соцреалізму.
Знайомство зі світовим мистецтвом
(головним чином, за книжками та
часописами) у час відлиги були для них
не просто відкриттям, а світоглядним
переворотом, революцією. Художники
були вражені творчістю мексиканських
монументалістів – Дієго Рівери, Альваро Сікейроса, Хосе Клементе Ороско.
І це не було виключно естетичним явищем. Вони розглядали їхню творчість
як становлення національного мистецтва у зв’язку з розвитком мексиканської державності. Ідея українського
національного, але державного мистецтва, була однією з ключових, хоча й
частково напівусвідомленою у бригаді
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художників-монументалістів. Причому
головним теоретиком її був саме Віктор
Зарецький. Треба сказати, що ідеї українського національно-культуного відродження в рамках УРСР носилися в повітрі.
Навіть книга Петра Шелеста звалася
“Україно наша радянська”, втім, у 70-ті
гостро скритикована як націоналістична.
Але повернемося у 1960-ті. Взимку
1964—65 років було знайдено замовлення на оформлення школи №5 у
Донецьку. Ця школа була за проектом
архітектора Каракіса і звалася експериментальною (в сенсі організації навчання) і, відповідно, архітектурного
проекту. Віктор Зарецький приєднався
до цієї роботи дещо пізніше під впливом своєї дружини Алли Горської – з
весни 1966 року.
Батьки привезли мене до Донецька
на початку серпня 1966 року. Працювали
на великій мозаїці "Шахтарський
край" ("Прометеї”) – перша назва –
офіційна, друга – для “внутрішнього
користування”. Вона знаходилась на
торці центрального корпусу. Від нього
під прямим кутом йшли одноповерхові
крила, на торцях яких знаходились 8
мозаїк, виконаних 1965 року: "Земля",
"Сонце", "Надра", "Вода", "Вітер" та
інші. Ці одноповерхові крила і було
пов’язано з педагогічним експериментом, адже там можна було робити уроки за іншим часовим графіком. Школу
було обладнано вентиляцією, яка не
працювала, бо були канікули, а вікна
не відчинялися. У батьків була маленька кімнатка-підсобка, а задуха стояла в
приміщенні страшна.
"Прометеї" – велика мозаїка – 9 на
7 метрів – риштовання стояли в 4
яруси. Допомагали 3—4 підсобники –
студенти медичного інституту.
Працювали з 8 ранку до 8 вечора,
одна година – перерва на обід. Спека,
пилюка. Від цементу, на якому кла-
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дуть мозаїку, тріскалася шкіра на долонях. Від річки Кальміус, що метрів
за сто навпроти – прохолоди ніякої.
Батьки завжди намагалися при
можливості відпочивати. Того літа
їздили до Маріуполя, тоді ще Жданова. Були в гостях у художника Арнаутова, який мешкав там з дружиною.
Довго розмовляли. Він воював у білій
армії, частини якої відійшли на початку 20-х років до Китаю. Арнаутова
носило світами. Він довго жив в Америці. Був добре знайомий з Дієго Ріверою. Подарував батькам книжечку
своїх спогадів.
Маріупольські художники возили
нас на море. Рибалили, варили круту
юшку. Один з маріупольських художників, грек, який не приховував цього і
за що його поважали, теж робив мозаїки. В шкільному спортзалі – на підлозі
складалася мозаїка з великої світлої
плитки – такого сантехнічного типу.
Потім плитку мали наклеїти на листи
цупкого паперу, скласти в скриню і відвезти на об'єкт. Там вже робітникиплиточники клали мозаїку. Показував
фото своїх робіт. У батьків його творчість
не викликала захоплення.
Технологія виконання всіх монументальних робіт бригадою Синиці –
Горської – Зарецького була майже
однакова. Спочатку робився попередній ескіз (форескіз) – малюнок на
листі паперу стандартного розміру. Як
правило, напрацьовували декілька варіантів, обговорювали, дискутували.
Потім ескіз – на планшеті, розміром в
межах метр на метр. З цим ескізом
ходили по різних інстанціях для затвердження. Потім робили картон – це
значною мірою технічний проміжний
етап. На цупкому рулонному папері,
що його клали десь на підлозі у великому приміщенні, робили контур в
натуральну величину. Потім його за-

кріплювали на стінці і, поступово ріжучи папір, переносили контур вугіллям
на поверхню. Використовували такі
матеріали, як керамічна плитка, шкло,
смальта (штучний камінь), зрідка
метал, і кілька разів робили розписи
фарбами по сухій штукатурці. В бригадах, в яких працювала мати, всі
мозаїки клалися на цементному розчині самими художниками. Хлопці
підсобники били смальту, робили цементний розчин та клали за чіткою
вказівкою "на це місце поклади цей
камінець".
Художники були ніби перенасичені
енергією – паралельно школі №5 знайшли (можливо їм запропонували, бо
у Донецьку всі знали про мозаїку на
школі) ще одне замовлення і 1966 року
в ювелірній крамниці в Донецьку А.Горська, В.Зарецький та Г.Синиця виконали
мозаїку "Коштовність" (“Жінка-птах”). У
цій роботі знову представлено наскрізний для всієї творчості Віктора Зарецького як станкової, так і монументальної –
птах. Цей архетип, безумовно, потребує дослідження. Починаючи з цієї
мозаїки творча ініціатива в бригаді
художників переходить до Віктора Зарецького, він стає головним генератором ідей.
Наступного року зробили дві мозаїки в кафе "Україна" в Маріуполі –
"Дерево життя" і "Боривітер" ("Птах Еллади"). Дерево також один з архетипів
творчості Зарецького. Ще до початку
цієї роботи Г.Синиця вийшов з бригади, натомість приєднались чоловік
Г.Зубченко Григорій Пришедько та
Борис Плаксій.
1967–68 роки – бригада у складі
А.Горської, В.Зарецького та Б.Плаксія
повертається до Києва, де роблять інтер'єри та фасади в ресторанах "Полтава" (пізніше перейменований на
"Наталку") та "Вітряк".
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В інтер'єрі і на фасаді "Полтави"
були розписи по сухій штукатурці. Вони були зроблені в дусі Ганни СобачкоШостак, що й самими художниками
визнавалося як зразок. В інтер'єрі у
"Вітряка" були "Півні" по сухій штукатурці також за мотивах народного розпису. Тоді ці ресторани були досить
престижні. У “Полтаві” грав легку музику українського спрямування невеликий
ансамбль під проводом Вадима Смогителя. Тоді туди возили іноземні делегації. Вже в 73–74 роках розписи в
Полтаві почали вимагати реставрації і
знайомий батьків Микола Гришко їх
підновляв. Очевидно, це було пов'язано
з якістю штукатурки.
У лютому 1991 року я взяв фото
ескізів, розписів і подивився обидва
ресторани. В результаті неохайних ремонтів та переробок всі розписи втрачено, крім мозаїки "Вітер" на фасаді
"Вітряка". Там знаходяться нові розписи
та мозаїки, які, очевидно, хотіли витримати в тому ж стилі, але це зовсім інші
роботи. “Полтава” стала значно демократичніша, бо перетворилася на корчму для водіїв. Того ж 1967 року зробили
втрьох велику станкову флормозаїку
"Земля".
На початку 1968 року відбулося дві
події, які створили для батьків химерний та часом моторошний клубок
проблем та суперечностей, такий собі
Лабіринт. Тоді починалася робота над
Краснодонським меморіалом (про
який докладно нижче), і тоді ж Алла
Горська, Віктор Зарецький і Борис
Плаксій підписали "Лист-протест 139".
Це була вже не перше громадськополітичне випробування. 1963 року
було тихо заборонено Клуб творчої
молоді “Сучасник”, 1964 року було
знищено вітраж і Аллу Горську виключили зі Спілки художників, 1965 року
пройшли арешти серпня-вересня, Опа126

Коштовність (Жінка-птах).
Мозаїчна композиція в ювелірній крамниці
м. Донецька, 1965 р.
У співавторстві з А. Горською та Г. Синицею.

наса Заливаху засуджено на 5 років.
Тоді художники потрапили під міцний
"ковпак". У Донецьку вони бачили звичайне зовнішнє стеження, принаймні
київську квартиру було обладнано стаціонарною підслушкою. Превентивно
затримано на кілька діб Сашка Коровая та брата Надії Світличної Івана
Світличного. 1967 року було заарештовано та засуджено Вячеслава Чорновола. В цих умовах вони підписали
“Лист-протест 139”. Цей лист – тема
окремої розмови. Не всі підписанти
розуміли, у яку велику політичну гру
вони вступили. А ті, хто розумів, не
знали всіх залаштункових деталей, які
були пов’язані з протистоянням КДБ
СРСР і західних центрів ідеологічного
впливу. Відзначимо, що його було подано на ім’я керівників СРСР – Леоніда
Брежнєва, Ніколая Подгорного та
Алєксєя Косигіна. Лист було написано
обережно та толерантно. У ньому зверталася увага на відхід від рішень ХХ
з’їзду КПРС, порушення соціалістичної законності. Йшлося про низку
судових процесів, в тому числі над
В.Чорноволом. І того ж 1968 року загальнополітична ситуація погіршилася – в
усіх київських установах, де працювали підписанти була майже однакова
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Шахтарський край (Прометеї).
Мозаїчне панно в СШ №5
у Донецьку. 1966 р.
У співавторстві з А. Горською,
Г. Синицею, Г. Зубченко.

"схема проробок", спущена з ідеологічного відділу ЦК КПУ. Заява, що містилася в листі, кваліфікувалася як
безпідставна. У підписантів питали – "Ви
були на тих процесах, Ви знайомилися зі
справою? – Ні. – Там все юридично
аргументоване". Засуджувався також
сам факт широкого міжнародного розголосу листа, підписантам казали –
"Ваш лист використовується нашими
самими справжніми ворогами – "Голосом Америки", "Радіо Свобода", а
Ви б мали знати, хто за ними стоїть". І
як резюме – "Ви виявили громадську
незрілість та безідейність, але ми добрі
і розумні – дочасу – тому відмовтесь
від свого підпису, покайтесь". Проблеми з'явились тоді, коли не могли
вибити каяття. Треба сказати, що обстановка в емоційному та психологічному аспектах у різних установах
(головним чином, вузах та академічних
інститутах) та творчих спілках була
різною. І саме як ніде у Спілці художників нагніталася атмосфера страху та
нетерпимості – почали збирати збори,
таврувати і готувати ґрунт для виключення зі Спілки. Це робилося поетапно. З кожним етапом тих, хто не
відмовився від підпису, ставало все
менше і менше. Але порядок виклю-

чення обумовлений Статутом – треба
на зборах провести голосування і прийняти рішення. І часом рішення про
виключення не вдавалося провести – не
було потрібного результату голосування. І тоді ті рішення, які не проходили на загальних зборах, почали
приймати на правліннях, президіях і
бюро. У нас вдома цитували Олексія
Широкова – одного з партійних функціонерів в Спілці – "Більшовики теж
були в меншості, коли взяли владу".
Почали з'являтись якісь додаткові
фактори. Містом поповзли чутки – націоналісти, бандерівці, розповсюдження літератури, що її друкують у
Мюнхені на кошти ЦРУ, зберігання
зброї, антирадянщина і шпигунство.
Такий сценарій міг бути затверджений
і здійснений тільки на рівні рішення
КДБ СРСР. Батьки дуже болісно
переживали цю кампанію. Абсурдні
звинувачення, збори, засідання, наклепи – проти них велася систематична
діяльність, щоб забруднити репутацію.
З’явилась реальна можливість позбавитись роботи – замовлень. Батьки
сприймали 68 рік значно гірше ніж 65
рік, коли пройшли арешти. Погіршилася загальна атмосфера в суспільстві.
Саме 68-го року переважний вплив у
кремлівському керівництві перейшов
до сталіністів і КҐБ посилив тиск.
Батько говорив, що саме з кінця 68-го
року їх почали остерігатись начальники
різних рівнів, та й просто деякі знайомі.
Виключення зі Спілки позбавляло
замовлень, тобто було рівнозначне виключенню з роботи з "вовчим квитком".
На яку посаду зараховували матір після
виключення – я точно не знаю, швидше
за все робітником. А це позбавляло також й офіційного авторства, наступала
"цивільна смерть". "Підписанти", які
зразу не покаялися, скаржилися на
використання "спеціальних" методів –
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дільничний міліціонер міг з не дуже
зрозумілих причин прийти перевіряти
паспорт, хтось міг ходити навзірці чи
ніби випадково відбувалася розмова на
цю тему – "відмовтесь від підпису".
Отже, Аллу Горську виключили зі
Спілки художників, так само, як Людмилу Семикіну та Галину Севрук. Всі
вони відмовились каятись. Аллу Горську вже вдруге, перший раз після
побиття вітража. Віктор Зарецький
довго боровся в партбюро Спілки художників та Печерському райкомі
КПУ, щоб уникнути виключення з
партії. У разі невиключення з партії він
майже автоматично залишався членом
Спілки художників.
Вже тоді почали працювати над великим замовленням у Краснодоні і,
щоб зрозуміти зв’язок виключення з
партії чи Спілки художників з цією роботою, треба розповісти про Краснодон.
1968 року А.Горська, В.Зарецький,
Олександр та Володимир Смірнови
(який був і архітектором проекту)
почали працювати над панно "Прапор
перемоги" в Краснодонському меморіалі "Молода гвардія". На початку досить довго продовжував працювати
Б.Плаксій, і якийсь час працював
Анатоль Лимарєв. Меморіал – велика
будова, як казали батьки – бетонна
коробка, в центрі якої стоїть мозаїчна
стела. На рівні другого поверху зроблено балкон, вздовж якого мав іти
фриз із розписами. Дещо пізніше було
виконано ескізи та картони розписів
по фризу, але ці роботи було зупинено
і не здійснено.
Маму і батька безумовно цікавила
легенда про молодогвардійців. Треба
сказати, що доба була інша – популярність постаті Олександра Фадєєва
та роману “Молода гвардія” були ніби
самі собою зрозумілими. Треба засте128

регти, що совєтська епоха на наших
очах відходить у минуле. І покоління
після 1991 року чи навряд знають, а
тим більш відчувають, що “Молода
гвардія” була одним з головних творів
російської літератури – на неї у шкільній програмі відводилося чи не найбільше часу. І, відповідно, це був один з
головних міфів. Батьки стояли на такій
позиції: хлопці і дівчата були молоді,
вірили і загинули за ідею. На мозаїці
тріада – "живі поранені – мертві".
Ефективність підпільної організації,
система конспірації, питання "зрадника", книга і особистість Олександра
Фадєєва в моїй присутності майже не
обговорювались, хоча їх очевидно цікавив феномен роману "Молода Гвардія"
та його автора. Те, що Краснодонське
підпілля належало до ОУН-УПА, я
жодного разу від них не чув. На якомусь бенкеті зазнайомились з молодогвардійцем Радієм Юркіним. Казали –
симпатичний чоловік, доброзичливий,
любить застілля.
Меркантильні стосунки батьків
багатьох молодогвардійців з міською
владою, які вибивали то вугілля для
опалення, то ремонт даху, дратували і
батька і маму. Мої батьки також усвідомлювали, що Меморіал є засобом
пропаганди "за" існуючий лад, але одночасно і чимось більшим та значнішим.
Внаслідок певного збігу обставин Краснодонський меморіал та авторський колектив стали об’єктом політичної та
адміністративної боротьби. Одне з можливих пояснень, яке ґрунтується значною мірою на моїх спогадах, бо батьки
десь раз на місяць приїздили до Києва
і збуджено подовгу обговорювали ситуацію, не звертаючи на мене уваги.
Загальна схема була така: Спілка художників і Міністерство культури було
“проти”, а ЦК ЛКСМУ і луганське
керівництво – “за”. Пояснення "за" було
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досить очевидним – Меморіал був під
патронатом комсомолу. Цю лінію "розробляв" Володя Смірнов. Луганське керівництво в особі першого секретаря
обкому Шевченка хотіли мати в місті
хороший та престижний музейний
комплекс. Щодо "проти", то було принаймні два мотиви – після "листа 139"
в 1968 році почалося політичне цькування батьків і керівництво Спілки і
Міністерства виконувало настанову
партії та КГБ. Крім того, робота була
масштабна, вдала та, в певному смислі,
унікальна, тому колеги плекали елементарну заздрість. Темою під килимової
боротьби у високому керівництві, що
була пов’язана з їх стосунками я не
володів і не володію. Окрім, зрозуміло,
загальної схеми про боротьбу групи
Щербицького і групи Шелеста.
Це був виснажливий марафон.
Коли батьки приїздили до Києва, вони
безперервно і знервовано щось обговорювали: ...бюро, пленуми, комісії,
конкурси, пропозиції, ухвали, протоколи, кошториси, резолюції, ескізи,
картони, смальта, цемент... Вони були
виснажені, на межі нервового зриву.
Була спроба оголосити конкурс та відібрати у них роботу, а також визнати її
невідповідною якимось вимогам та
збити. Батько розповідав, хоча він мав
схильність до деяких перебільшень,
що до Луганська приїхав Володимир
Щербицький (тоді Голова Ради міністрів), але на бенкет після офіційної
частини не пішов, бо перший секретар
Луганського обкому Шевченко "був
людиною" Шелеста, і це якось впливало
на рішення Щербицького. Натомість
він поїхав до Краснодона, Меморіал
йому сподобався і він дав вказівку використати цей досвід у будівництві
палацу "Україна" в Києві. Це змусило,
за припущенням батька, зняти сценарій знищення роботи.

Прапор реремоги. Мозаїчне панно
у музеї “Молода гвадія” в Краснодоні.
Варіанти ескізів.1968 р.
У співавторстві з А. Горською
і В. Смирновим,
за участю Б. Плаксія і А. Лимарєва.

Гопак, 1969 р., фанера, темпера, лак.

Вугільна квітка. Мозаїка в фойє
адміністративного будинку тресту
Краснодонвугілля, 1968 р.
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Прапор перемоги. Мозаїчне панно у музеї “Молода гвардія” в Краснодоні. Фрагмент.
Ескіз. 1968 р. У співавторстві з А. Горською і В. Смирновим, за участю Б. Плаксія і А. Лимарєва.

Мозаїку було повністю завершено.
Було зроблено ескізи фризів, картони,
контур почали переносити на стінку.
Але роботи було зупинено. Очевидно,
діяла та сама група, яка була і проти
мозаїки. Знищення розписів в кафе
"Хрещатий яр" в Києві, які трохи пізніше зробив Борис Плаксій, та "Стіни
плачу" Ади Рибачук та Володимира
Мельниченка в Києві на Байковому
кладовищі показало типовість схеми
боротьби проти монументальних творів,
яка ґрунтувалась на насильницьких
методах ідеократичної держави.
Краснодонський Меморіал – то
мав бути непересічний комплекс.
Щороку там стали бувати сотні тисяч
людей, в основному школярів-екскурсантів. Батько вважав, що художнє
оформлення комплексу робить його
пропагандивно значно ефективнішим,
тому воно потрібно системі і тому начальство, в широкому сенсі цього слова, має його всіляко підтримувати.
Реальний хід подій був іншим, і мати
говорила, що він досить болісно позбувався тієї ілюзії, що система прагне
зміцнювати свої ідейні підвалини.
Втім, Віктор Зарецький реалізував свій
талант повністю. Алла Горська в своїх
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щоденниках писала, що він був і творчим натхненником роботи і організатором .
У мене в домашньому архіві зберігаються варіанти його заяви до Печерського райкому (Спілка художників
знаходилась в цьому районі), який тоді
містився по вулиці Кірова (нині М.Грушевського) трохи нижче будинку Ради
міністрів. У заяві провадилась така
стратегія – я простий комуніст, вступив до лав партії у діючій армії рядовим
вояком на початку 1943 року. Нині я
простий художник, не розібрався в ситуації, пожалів молодого хлопця Славка Чорновола і підписав того листа.
Про те, що лист використовують наші
люті вороги на Заході, дізнався тільки

Вітер. Мозаїка на фасаді ресторану “Вітряк”
у Києві, 1967–1968 рр.
У співавторстві з А. Горською та Б. Плаксієм.
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Декоративне панно в Генеральному консульстві НДР, 1974 – 75 рр.

зараз від старих партійців. І таке інше.
Цей план вдався, йому дали сувору
догану і до Спілки художників він вже
міг не ходити, не поневірятись і катуватись. Їх обклали як диких звірів, і
виконання великого та престижного
замовлення було для них дуже важливим. Врешті-решт, ці гонорари були
для них головним джерелом існування.
Вже пізніше я зрозумів, що мати надавала матеріальну допомогу родинам
політв’язнів і про це знали в КҐБ. Але
позбавлення Віктора Зарецького та
Алли Горської цієї роботи не влаштовувало і В.Смірнова, оскільки сам би
він не зміг зробити цю мозаїку, хоча
йому віддано допомагав брат Сашко –

Декоративне панно
в Генеральному консульстві Чехословаччини,
1974 —1975 рр.

скульптор, а формування зовсім нової
бригади під його проводом становило
теж велику, майже нездоланну трудність. Він хотів, щоб робота була високого рівня, адже він робив кар’єру в
традиційному радянському сенсі і згодом отримав за Меморіал комсомольську премію імені М.Островського. Тому
між батьками і братами Смірновими
встановилися складні стосунки типу
"скуті одним ланцюгом".
Тоді ж батько записав свої роздуми,
він був розгублений, на межі нервового
зриву, але контролю над ситуацією вони
з Аллою Горською не втрачали. У своїх
роздумах, які він фіксував у записниках,
писав – Зараз все навпаки. Потяг до інформації посилився. Люди хочуть знати і розібратись. І головне — скучили
за ідеологічним життям. В душу влили
радіо. І головною ідеологічною зброєю
стало радіо — новини. І в цих передачах
одне з головних місць займали матеріали про суди, котрі пройшли в Москві
та Києві. Скарги, репортажі про табори, опис допитів і таке ін.
На партійному бюро мені сказали,
що ті, кого судили, — агенти іноземних
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Фрагменти мозаїки на будинку СШ № 47 м. Донецька. 1965 р.

розвідок. Виходить, що іноземна розвідка задумала операцію, а ми її виконали. Виходить, що іноземна розвідка
нашими руками фабрикувала наклепницьку злісну кампанію проти нашої
держави, (...нерозб.). Для мене це дуже
серйозно. Коли я сказав, що мені болить за репутацію, на партбюро відповіли, що начхати на те, що про нас
думають за кордоном. Всієї кухні і подробиць державної політики я не можу
знати і це не моя справа. Але результат
я можу відчути на своїй шкірі. І якщо
факт мене турбує, то сказати про це мій
обов'язок, обов'язок громадянина. У
Давньому Римі було таке визначення
раба: людина, що не цікавиться громадським життям, завжди похмура, не
задоволена і відвідує лише видовища.
І коли на партійному бюро я говорив про процеси, то я мав на увазі тіль-
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ки цей громадський бік справи. Мені ж
сказали, що я взагалі не маю права
мати та висловлювати свою думку, у
нас демократичний централізм, і меншість автоматично підкоряється більшості; що є моковське радіо та газета
«Правда», і цього цілком достатньо.
На партбюро мені сказали просто,
що в монументальне мистецтво протягується буржуазна ідеологія і що з
цим час кінчати.
Чому я послідовно виступаю на захист монументалізму? В монументальному мстецтві я бачу єдину силу, котра
здатна протистояти головній силі буржуазного впливу на нас — індивідуалізму.
Велич монументального мистецтва виявляється тільки там, де воно пов'язане з
державною ідеєю. Це ствердження,
агітація і розвиток тих ідей, на котрих
ґрунтується ідеологічна основа дер-
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жави. Це виховання в душах людей
сили цих ідей, сили їх духовної величі,
можливість переживати їх в сильних
образах.
Виходить, що монументалізм може
існувати, коли він пов'язаний з культовими спорудами. Це його стихія .
Робота мала пресу. Мозаїчна стела
"Прапор перемоги" кілька разів репродукувалася в українських журналах,
путівниках і буклетах листівок по меморіалу та Краснодону. На репродукції в "Науці і культурі" за 1970 рік
вказано двох авторів А.Горську та В.Зарецького. В інших виданнях її прізвища не було.
Я був в Краснодоні взимку 1971—72
років. Мозаїка рел’єфна. Її сприйняття
потребує огляду з різних точок. На репродукціях мозаїку давали в прямій
проекції, ліва частина закрита сходами
на балкон, тому "поранених і мертвих"
не видно. Внаслідок цього репродукції
справляють враження певною мірою
плакатної роботи. 1973 чи 74-го року в
московському часописі "Декоративное
искусство" було опубліковано статтю
про монументальне мистецтво. Було
вміщено дрібненьке фото "Прапора
перемоги", а в тексті досить абсурдна
критика. Батько казав, що це якась
кулуарна політика московського мистецтвознавця.
Таким чином, весною 1970 року марафон закінчився: величезна кількість
варіантів ескізів, роздумів, палких дискусій, картонів, нарад, вибивання матеріалів, 100 квадратних метрів ювелірної
мозаїки було завершено. Ескізи та картоні розписів фризів залишились невикористаними. Нових замовлень не
надходило. Незадовго до завершення
Меморіалу в Краснодоні обговорювалась можливість замовлення в Коршах,
в Середній Азії, але далі розмов справа
не пішла.

Наступного літа, вже після повного
завершення робіт в Краснодоні, батьки вирішили поєднати "приємне з корисним". В селі Гельм’язів, де працював
лікарем їхній знайомий Василь Яківчик,
взялися розписувати сільську їдальню.
Гельм’язів – велике село в Золотоніському районі Черкаської області.
Платили дуже мало, працювали, як
казав батько, "за харчі". У кожному з
двох залів їдальні зробили розписи по
штукатурці, а на фронтоні – мозаїку
"Птах". В одному залі розпис за мотивом "Козак Мамай", а інший зал розписували, коли я поїхав до Києва в
школу. Восени 1970 року було якось
не до того, а потім ця тема так боліла,
що ми з батьком ніколи про Гельм’язів
і не говорили. В Гельм’язеві протікає
річка Супій, тому і їдальню, яку в селі
вважали рестораном, назвали "Супій".
Після роботи намагалися ще завидна
встигнути на річку. Коли я був там у

Прапор перемоги. Мозаїчне панно
у музеї “Молода гвардія” в Краснодоні.
Фрагмент. 1968 р. У співавторстві
з А. Горською і В. Смирновим,
за участю Б. Плаксія і А. Лимарєва.

133

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті
серпні, то два рази їздили на Дніпро.
Один раз до Прохорівки, а один раз на
так зване Старе русло. Наприкінці
серпня мати приїздила до Києва зустрічати всім товариством Опанаса Заливаху, який повернувся з Києва,
відбувши 5 років в мордовських таборах.
Потім повернулася до Гельм’язова. Через кілька років Василь Яківчик розповів, що сільське начальство відчуло,
куди дме вітер і розписи забілили, а
мозаїка залишилася.
В жовтні батьки остаточно повернулися до Києва. Не було ніякої термінової роботи, було тихо. Взимку 90-го
року батько згадував, що тої осені вони
з матір’ю і Надійкою Світличною обідали в ресторані Кавказ, що тоді містився на площі Толстого у Києві. Всім
було якось сумно, мати була втомлена,
змарніла, у неї боліла нога і вона трохи
накульгувала. Без поспіху обговорювали плани на майбутнє, але батьку
було сумно.
28 листопада 1970 Алла Горська загинула. Це була спецоперація проведена
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державною терористичною організацією, підпорядкованою ЦК КПРС.
Звичайно, це не могло не бути зроблено без підтримки КҐБ УРСР. Одним
з факторів, що дозволив Віктору Зарецькому пережити цю страшну трагедію
було те, що в нього планувалося чи було на стадії попередньої розробки кілька монументальних робіт. Це вимагало
систематичної праці і відволікало від
біди. За проектом архітектора Галини
Добровольської батько працював над
проектами оформлення (і сам з помічниками виконував колажі та мозаїки)
генеральних консульств нині вже
неіснуючих держав – Чехословаччини,
Німецької Демократичної Республіки
та Польської Народної Республіки. З
архітектором Степаном Сліпцем довго
і виснажливо, але врешті-решт реалізувавши свої задуми, оформлював обласні драмтеатри у Івано-Франківську
та Сумах. Іноді, буваючи у посольстві
Польщі у Києві, я милуюся його мозаїчними птахами.
Київ, 1985—1986, 2003—2004
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Майя Зарецька (Григор’єва)
СПОГАДИ ПРО ХУДОЖНИКА ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО*

Віктор Іванович Зарецький народився 8 лютого 1925 року в місті Білопіллі,
на Сумщині. Його батьки походили з
заможних міщанських родин. Його
батько – Іван Антонович Зарецький
був бухгалтером, працював на фабриках і шахтах. Він був фахівцем своєї
справи, був принциповою, непідкупною людиною. Тому він і не затримувався довго на одному місці.
Мати Марія Андріївна (дошлюбне
прізвище Коломійцева) була досить
освічена. Грала на роялі, любила класичну музику. Добре співала. Була натури артистичної і романтичної. Ці
риси успадкував і її син. Він з малих
років малював, тільки вночі лишаючи
пензлі і олівці.
До II Світової війни Віктор навчався у різних школах у зв'язку з переїздами батьків. Це були промислові і
шахтарські міста – Сталіно (нині Донецьк) і Горлівка на Донбасі, Дніпродзержинськ на Дніпропетровщині. Під
час війни батьки евакуювались в Ґубаху на Уралі, а потім в селище Обідімо
під Тулою. І з Обідімо – Віктор пішов
до війська. В Обідімо він повернувся
після війни. Пішов Зарецький на війну
на початку І943, маючи 18 років. Була
можливість і не йти. Військовий

комісар запропонував батькові розрахуватись з ним борошном. Але батько
не погодився, він сказав: – Тобі ще
рано, сину, ставати негідником.
Ця відповідь дає можливість оцінити безкомпромісний характер Івана
Антоновича. Віктор теж був нездатний
на брехню, і нині нездатний.
Віктор служив у запасних частинах
і на передовій не бував. Що таке запасний полк? Це «учебка», де новобранців
вчили бути солдатами. СРСР — багатонаціональна країна, часто привовники погано знали російську мову або
зовсім не знали її. Були потрібні схеми,
на яких намальовано зброю та її деталі,
зроблено написи. Треба було виховувати
здатність солдатів до самопожертви,
вести агітацію Був потрібен художник.
Військове начальство зуміло поцінувати
вміння Зарецького малювати. Він став
художником з наочної агітації.
Віктор згадує:
– Вже в І943 році стала відчуватись
присутність союзників-американців та
їхня допомога. Почали надходити продукти харчування. Через відділ допомоги
родинам військовослужбовців надходив
і розподілявся одяг, який збирав і надсилав американський народ. З'явились
американські паротяги і вагони.

*
Вперше опубліковано – Зарецька (Григор’єва) М. Спогади про художника Віктора Зарецького //
Молода Україна: журнал української демократичної молоді. – Торонто. – вересень-жовтень 1990
(№396). – С. 6 – 15.

135

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті
Страшна війна завершилась перемогою союзних армій над Німеччиною.
Ще 5 місяців Зарецький залишався на
військовій службі. Перед ним постало
питання дальшого життя. Віктор завжди
мріяв бути художником і вчитися в
художньому інституті. Він демобілізувався в жовтні 45 року, в листопаді був
у Тулі. До селища Обідімо, де була
батьківська хата, залишалося 25 кілометрів. Він не став чекати транспорту і
пішов пішки. Йшов навпростець через
лани, переліски, струмки. Було вже холодно і на річках схоплювалася крига.
Він поспішав додому і не став обходити
річку, а пішов просто, по льоду. Льод
надломився, і він з усією амуніцією
провалився в крижану воду. Доля його
берегла. Віктор виліз з води і ще 7 кілометрів пройшов до хати. Він згадує, що
мати вже чекала на нього. Ну звичайно,
радість, сльози — було все. Але ось постало питання щодо вибору фаху. Спершу надіслали документи в Ленінград до
Академії мистецтв, але відповіді не
було. Пізніше стало зрозуміло, що документи і малюнки загубились на пошті.
Після цього звернулись до Київського
художнього інституту. Прийшла відповідь: «Приїздіть на іспити».
Йшов кінець літа 1946 року. Віктор
з'явився в Києві і прийшов до інституту
просто на іспити. Художній інститут
знаходився в колишній духовній семінарії, на стародавній вулиці міста — на
Вознесенському узвозі. Звідси видно
було Дніпро і славні кручі старого міста
Київської Русі. Величезна садиба інституту, каштани, клени, кущі бузку
знаходились на одній з круч. Місця були
надзвичайно красиві, якась особлива
аура оточувала цей район, аура давнини і духовності. Я дуже добре знаю ці
місця, бо народилась в Києві і виросла
в цьому самому подвір'ї Художнього
інституту, де викладав мій батько,
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академік Григор’єв, на той час просто
доцент.
Першого іспиту Віктор не витримав, оскільки спеціально до іспитів не
готувався. Тому він залишився в Києві,
щоб готуватись на наступний рік, і
пішов до останнього класу художньої
школи. Нагадаю, що в місті після війни
була чимала руїна, було голодно і холодно – Вікторові пощастило влаштуватись до гуртожитку при школі. Це
була одна кімната, вщерть заставлена
ліжками. Але це його не турбувало. Тоді
всі так жили. Він думав тільки про
мистецтво і малював. Оскільки в нього
був вже шкільний атестат, він відвідував лише уроки малювання. Напівголодний, відірваний від батьківського
дому, молодий, він нещодавно повернувся живим з тяжкої війни і думав про
те, щоб найліпше навчитись малювати.
Що собою являла художня школа
після війни?
Вона була розташована в одному з
коридорів Художнього інституту, де з
одного боку були вікна, а з іншого —
ряди класів. З ранку йшли заняття з
загальноосвітніх предметів; після обіду
парти прибирали і ставили мольберти.
Починались уроки живопису, потім
малюнка, Натюрморти га гіпси там
стояли завжди, а класи на ніч не замикались. Викладачі жили теж у школі, де
був і гуртожиток. Багато хто малював
ночами, і не тільки ті, хто мешкав в
гуртожитку, але й київські.
Можна зробити висновок: хто хотів
вчитися — мав таку можливість навіть у
ті роки. Коли йшли уроки з загальноосвітніх предметів, Віктор малював на
базарах. Чому саме там?
По-перше, це тому, що неподалік
знаходилося 3 великих базари. Подруге, життя там йшло жваве, збиралось багато людей. І, по-третє, там
завжди можна було підхарчуватися.
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Чого там тільки не було! Селяни
везли все з городів, гончарі — свої глечики, бондарі — діжки, маса плетених з
лози кошиків, різні продукти — м'ясо,
сало, молоко, кури, кролі, гуси, індики.
Можна з певністю сказати, що було
більше, ніж зараз, через 45 років після
війни. Віктор дуже багате малював на
базарах. На одному з малюнків — фігури сільських жінок в народному убранні, увішані вінками цибулі. Він був
використаний для екзаменаційної
композиції, яку було оцінено найвищим балом.
Закінчилися заняття в школі, але
Віктор продовжував підготовку: він
поїхав з першим курсом студентів на
літню практику до міста Канева. Це
надзвичайно красива місцевість, розташована вздовж Дніпра. Священні кручі
і могила Великого Кобзаря — Тараса
Шевченка. Мандрівка була вдалою.
Віктор працював поруч з студентами, і
викладачі, які помітили здібного молодого чоловіка, охоче до нього підходили і робили зауваження. Віктор
надзвичайно уважно прислухався до
цих порад і зразу ж використовував їх в
роботі. Тому не дивно, що за літо він
надзвичайно сильно виріс у фаховому
плані, що зауважив один з викладачів.
Він сказав, звертаючись до групи
студентів:
– А цей хлопець пішов попереду вас.
Звичайно, така думка була приємною. Але попереду були вступні іспити –
що вони покажуть?
Віктор самовіддано малює, пише
олією, думаючи тільки про найліпше
виконання роботи. І ось — фінал.
На великому стенді вивішені списки тих, хто склав спити. Віктор шукає
своє прізвище — і не знаходить. В очах
потемніло — невже провал? Але хтось
з тих, хто стояв поруч, каже: дивись, у
списку ти йдеш першим. А він і не

розраховував на такий успіх, тому і не
подивився на перше прізвище.
Почалося навчання в інституті, яке
продовжувалося 6 років. Не просто відвідування лекцій, а виснажливий марафон.
Треба сказати, що на той час ще були живі старі професори, які знали
академічну школу. Більш молоді викладачі продовжували її, вони були
учнями перших. Настрій багатьох людей після війни був радісним, спрямованим у майбутнє. Ті, хто знав, охоче
вчили тих, хто хотів вчитися.
Виходило ніби як взаємне кохання.
Ось ті, хто очолював малювання: Шаронов Михайло, Трохименко Карпо,
Шовкуненко Олексій, Єлєва Кость,
Титов Геннадій, Іванов Михайло, Григор'єв Сергій, Мєліхов Георгій та інші.
Мій батько Григор'єв Сергій Олексійович почав викладати ще до війни в
майстерні Федора Кричевського. З посади доцента його взяли в армію, в якій
тоді служили три роки. Коли почалася
війна, він закінчував службу в Київському артилерійському вчилищі, яке
було евакуйоване під місто Саратов.
Родина — сестра, я і мати — також були
евакуйовані разом з училищем. Після
звільнення Києва ми всі повернулись
додому. Батько демобілізувався в званні старшого лейтенанта, і його запросили викладати в інституті. Ми жили
на подвір'ї інституту. Батько жив тільки
мистецтвом. Він або писав свої картини, або знаходився в інституті. Віктор
згадує:
– Одного разу в аудиторію зайшов
невисокого зросту, рухливий, стрункий
чоловік у військовому однострої. Він
заговорив, і ми були вражені його
знанням. Він зачарував, підкорив нас
своєю ерудицією. Це був Григор'єв, і я
вирішив, що буду вчитись тільки у
нього.
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Найближчим часом було організовано майстерню жанрового живопису
під проводом Григор'єва. Зарецький
пішов до цієї майстерні. Життя вирувало. Багато було молодих, які прагнули йти далі і далі. Викладач дуже
швидко став професором і самим
молодим академіком, а з часом і директором інституту. Він тримав в курсі
справ щодо мистецтва і своїх учнів,
возив їх до Москви, до музеїв, показував фонди музеїв, недоступні для
широкої публіки. Були використані
різноманітні методи навчання, сильно
пов'язані з традиціями старої школи.
Кожен студент ставив собі окрему багатофігурну композиційну постановку,
котру писали багато годин. В результаті
з'являлась картина. Працювали з піднесенням. Віктор згадує, що було таке —
не виходив з інституту цілий рік. Гуртожиток, їдальня були при інституті.
Працювала крамничка з фарбами,
пензлями, приходив перукар. Була хороша бібліотека. Але існувала і загальна
наша біда — бідність. Не було теплого
взуття. Хоча Віктор мав підвищену
стипендію, грошей ледь вистачало.
Пензлі виписувались до останньої волосинки. Олівцем малював до довжини
одного сантиметру, потім його вставляли в трубочку, щоб можна було
тримати в руці. Навіть зараз, коли олівців досить, Віктор завжди підбере
кинутий олівець і покладе до шухляди.
Прийшов 1953 рік. Помер Сталін.
По-різному поставились люди до цієї
події: одні щиро проливали сльози,
інші театрально. Треті казали:
– Слава Богу!
По інерції людей ще хапали, якщо
вони без відповідної поваги говорили
про поховання вождя. Величезна кількість людей стікалася до Москви. Країну охопило божевілля. Натовп душив
людей на вулицях. Стогнала держава.
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Але і це пройшло. За Хрущова почалася відлига. Григор'єв казав студентам:
– Можна писати будь-що за бажанням.
Але студенти не могли повірити в
це. Віктор працював над дипломною
картиною. На ній була зображена черга
в Мавзолей Леніна. До березня робота
була майже готова. Не було сил змінювати тему. На картині було зображено
багато людей – вся величезна країна в
типажах була представлена на полотні
з величезною скрупульозністю і відбором. Були виписані голови, руки,
одяг — величезна праця. Поза сумнівом, такий блискучий студент міг би
обрати собі і більш цікаву тему, але так
склалися обставини. Картина була
виконана з великою майстерністю, і
автор отримав вищий бал. Він закінчив
інститут з дипломом «живописця».
Починався новий період життя. На
той час Віктор був вже одружений, і в
1954 році в нього народився син Олекса.
Треба було заробляти на життя родині,
писати картини, – Але що зображувати? Куди спрямувати свою майстерність? Думай, думав і вирішив поїхати
на Донбас, де прошило його дитинство
і юність. Поїхав він в шахтарське селище Сніжне на Донеччині. Віктор
поїхав зразу з певним планом, холстами,
і привіз готову картину. Вона мала назву
«Зміна». На ній зображена група шахтарів: одні йшли на роботу, інші
виходили з підйомника. Дія відбувалась у
цементному блоці, засипаному вугільним пилом. Відпрацювавші зміну шахтарі з чорними обличчями і білими
очима. Чисті обличчя у тих, хто стоїть в
черзі до підйомника. Контраст світла і
тіні. Нічого яскравого на картині немає,
тільки світло ліхтариків і яскраво-рожева
квітка на касці дівчини-шахтарки.
Коли ця картина експонувалась на
виставці, вона справила велике вра-
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ження своєю правдивістю. Крім того, це
була нова тема для мистецького Києва.
Картину придбав Український музей.
Тепер, на жаль, в експозиції її нема, тліє,
мабуть, десь в запасниках музею.
Друга картина «Жаркий день» зображує шахтарів, які вийшли з шахти
на землю. Яскраве сонце освітлює
чорні обличчя робочих людей. Ліворуч,
за кадром, знаходиться кіоск з газованою водою, і видно тільки руку шахтаря, що тягнеться за склянкою води.
Кульмінацією шахтарської теми
була велика картина «Після зміни».
Троє людей біля сірої стіни. Шахтар,
молодий хлопець, лежить, підклавши
руки під голову. Дівчина посміхається,
мабуть, жартує з хлопцями. Другий
хлопець стоїть коло стіни і курить.
Картина навіює таку правду, що стає
страшно. Гола правда тяжкої праці. Ця
правда не сподобалась начальству, котре бажало так званого «лакування», рожевих барв. Говорити правду було
заборонено, малювати теж. Міністр
культури Бабійчук сказав, що після
такої картини ніхто не ніде працювати
на шахту. Цілком випадково картина
потрапила до Москви на виставку, де

В. Зарецький, 1960-ті рр.

Нічна зміна, 1977 р., полотно, олія, 1977 р.

отримала Диплом 1-го ступеня, її було
висунуто на золоту медаль Всесвітнього молодіжного фестивалю в Москві.
Але українське начальство домоглося
усунення її з виставки. І медалі Віктор
не отримав. Це був, безумовно, болючий удар для художника. Він так намагався правдиво розповісти про важку
працю шахтарів. І брехати не хотілось.
Більше він на шахти не їздив. З тих часів картина 30 років пролежала в майстерні. В 1990 році для своєї добірки її
придбав швейцарський колекціонер.
Так завершився шахтарський період творчості Зарецького. Хоч він
повернувся до цієї теми через 30 років і
написав по пам'яті чудову картину
«Нічна зміна». Цю картину музеї
України так і не придбали.
Далі справи йшли так: Віктор поїхав
до свого друга в село Горностайпіль,
поблизу Чорнобиля. Він захопився селом і життям селян. Почав малювати
сільське життя: на ланах, в корівнику, в
сільській пекарні. Картина «Льон беруть» мала сильний резонанс в мистецьких колах. На золотому полі з
блакитними квіточками жінки збирають льон. На першому плані літня
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Білий пароплав, 1977 р.,
полотно, олія.

жінка з брунатними від сонця руками
ледь випросталась і дивиться на поле.
Картина яскрава, свіжа. Вона знаходиться в Українському музеї Києва.
Знову Зарецький став вражати глядача своїми картинами. Народні костюми, вишивки, прекрасна природа.
Все це знайшло своє місце в картинах.
Пам'ятаю, як з’явилась картина «Голова» на одній з виставок в Києві. Це був
наче вибух. На яскравому червоному
тлі в білій вишитій сорочці стоїть за
столом голова колгоспу. В нього брунатне засмагле обличчя і зовсім біле
чоло. Видно, що він не сидить в кабінеті, а весь час на ланах, а тепер зняв
картуза і виступає перед своїми односельчанами. Картина вражала. Кам'янієш перед нею, настільки вона яскраво
і правдиво написана. Потім з'явились
інші картини з сільської серії: «Дівчата»,
«Сільська пекарня», «Чешуть косу»,
«Портрет Ганни Струк», «Оксана», «Гайок», «Хустки полощуть». Всі ці картини були добре сприйняті і закуплені
в різні музеї. Все йшло чудово. Інтерес
до творчості Зарецького виявила московська мистецька громадськість.
Але Зарецький робить крутий поворот. Він починає працювати в зовсім
іншій царині. Тепер його цікавить
монументальне мистецтво. Фрески,
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мозаїки, розписи на будинках, в будинках. Чим це пояснити?
Все має свої причини і свою логіку.
Тепер треба розповісти про його дружину Аллочку Горську, оскільки цей
крутий поворот відбувся при безпосередній її участі.
Алла Олександрівна Горська народилась 18 вересня 1929 року в місті
Ялта, що в Криму. Батько — Горський
Олександр Валентинович був районним начальником. Потім він очолював
великі кіностудії країни — Ленінградську, Київську, Одеську. Мати —
Олена Давидівна Горська (дівоче прізвище Безсмертна) — полтавчанка. Це
була дуже красива жінка, гранд-дама.
Вона також працювала на кіностудії.
Під час війни Алла з матір'ю дві зими
залишались в блокованому Ленінграді.
Після війни Горський очолив кіностудію в Києві. Алла пішла до художньої
школи. Тут ми з нею і познайомились.
Я теж вчилась в цій школі, але в молодшому класі. Добре пам'ятаю її в ті роки.
Алла була високою стрункою дівчиною з коротким русявим волоссям,
сіро-зеленими очима, дуже весела і
рухлива. Вроджений лідер — вона весь
час щось організовувала, гуртувала навколо себе людей. Стрімкою ходою
літала вона коридорами школи, а за
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нею — натовп товаришів. В школі вона
була молодіжним керівником і це природно. Всі її слухались. Вчилась вона
добре і легко, але з малювання особливо не вирізнялась. Була на хорошому
середньому рівні.
Віктор і Алла одружились в 1953
році, під час захисту диплома Віктора.
Але до закінчення інституту він продовжував жити в гуртожитку, оскільки
був переконаний, що родинне життя
завадить йому повністю віддатись мистецтву. Потім батьки Алли переїхали до
Одеси, де Горський організував кіностудію. Молоді залишились самі, і у них
народився син Олекса, котрий повністю зв'язав Аллочку. Вона няньчила
його до 5-ти місяців, потім доручила
його Віктору і пішла до майстерні. Він
зразу ж наслав телеграму матері, вона
приїхала і забрала онука. Треба сказати,
що Віктор допоміг дружині оволодіти
малюнком, вона старанно у нього вчилась і стала добре малювати. Після
того, як свекруха забрала онука, Алла
поїхала з Віктором на шахту. Там
написала кілька картин. По цих шахтарських роботах її було прийнято до
Спілки художників, вона теж їздила з
Віктором в село і там багато працю-

Білобог і Чорнобог, 1987 р.,
полотно, олія.

вала. Але це було інше село і інші шахти. Вона не хотіла бути повторенням
чоловіка. Хотіла бути оригінальним
митцем. Вона шукала свій шлях, свою
тему, її могутня енергія не знаходила
виходу. Як казав Віктор:
– Алла народжена бути лідером,
запрограмована бути царем.
Для цього треба було відродити
загублене і розстріляне монументальне
мистецтво України. При Спілці художників тоді вже працювала монументальна секція. Віктор і Алла стали її
активними учасниками. Спочатку мозаїкою стала займатись Алла, потім
втягнула і Віктора. В цьому вона була
королевою. Початкова стадія вимагає
величезної організаторської праці.
Щоб створити мозаїку чи розпис, треба
пройти довгий і складний шлях: дістати замовлення на певному об'єкті (а це
переговори з замовником), робити
безліч варіантів ескізів і затверджувати
їх на різних радах, комісіях. Потім йде
діставання матеріалів для виконання.
Треба створити бригаду — складний
колектив творчих людей. Дочекатися
весни, бо мозаїка кладеться тільки
влітку; прослідкувати, щоб побудували
зручні риштування, бо мозаїка часто

Золотий череп. Дзвони Чорнобиля, 1989 р.,
полотно, олія.
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розташована на висоті. І тільки тоді
щасливий художник починає повзати
по хиткому риштуванню, тягнучи за
собою на гору відра з цементом і смальтою. При цьому він завжди має пам’ятати, що кожен необережний крок
може привести до падіння. Бруд,
протяги, жахливі побутові умови, брак
грошей. Ось на що проміняли вони
свою теплу і світлу майстерню, затишну квартиру в Києві.
Потім Віктор згадував:
– Ми працювали, захоплені ідеєю,
не думаючи про гроші, відпрацьовували величезну кількість варіантів. Йшли
самим складним шляхом. Шукали
оригінального, а не звичайного рішення. Такий самовідданий шлях викликав
у декого роздратування. Нащо пошуки? Простіше – „заробляй гроші і
привіт!”
Я пам'ятаю – один художник монументаліст казав:
– Якщо хочеш, щоб було цікаво –
іди в бригаду до Зарецького. Але грошей там не заробиш!
По розціночних інструкціях були
різні категорії оплати. Якщо рослинний орнамент — низька оплата, якщо
тварини – вже вище. Зображення людей розцінювалося по високій кате-

Смалять кабана, 1964 р.,
полотно, олія, темпера.
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горії. Ну, а якщо було зображення вождя, — оплата була найвищою. І ніяких
фокусів. Все неординарне негайно
придушувалось. Шість років віддали
вони монументалізму. Були виконані
мозаїки на фасадах школи міста Донецька. Там же в ювелірній крамниці в
інтер'єрі мозаїка – „Жінка-птах». В
інтер'єрі кафе міста Маріуполя поклали дві мозаїки — «Птах Еллади» і «Дерево життя». Головна робота була
виконана в місті Краснодоні. На ній я
хотіла б зупинитися більш докладно:
по-перше, сама унікальна мозаїка і
про неї варто розповісти більше. Подруге, тоді навколо подружжя вже
склалася важка гнітюча атмосфера,
викликана цькуванням талановитих
художників як «антирадянщиків» та
українських націоналістів.
Так, Алла і Віктор приєднались до
правозахисного руху, який виник в ті
роки. Інакше і бути не могло. Як люди
думаючі тверезо і порядні вони розуміли, що країна йде до кризи. «Управлінці» витискають останні соки з
народу, нічого йому не даючи. Все було
під забороною. Брехня в пресі, по
радіо, по телебаченню. Треба було тільки «ура», критика була під забороною.
На всіх було заведено дос'є, все підслуховувалося.
Все підгнило, і жити так далі було
неможливо. Особливо страждали республіки. Була спаплюжена їх національна гідність, культура, мова. Але не
всі могли мовчати. Утворилась група
людей, котрі не змирились з самоїдською політикою «управлінців». Тут
були журналісти, письменники, вчені,
художники, музиканти, лікарі та інші.
Цих людей стали переслідувати,
чорнити, чіпляти їм ярлики антирадянщиків, арештовувати, кидати в
божевільні, виганяти з роботи. Поки
наші художники оформлювали кафе і
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магазини, їх не чіпали. Але як тільки
вони взялись за меморіальний комплекс «Молода Гвардія», який мав політичне значення, борці за свободу вже
не влаштовували начальство столиці
України. Як це робилося: почали
їздити комісії, які змайстрували «Акт
по знищенню роботи». Це була заключна дія п'єси. Але перед тим раптом
було оголошено конкурс на майже
закінчену роботу. А це, між іншим, сто
квадратних метрів вишуканої мозаїчної
кладки. Ніхто з художників не відгукнувся на цю «некрасиву» пропозицію. Тоді вони створили комісію і
ухвалили — «знищити!». Можна уявити
собі настрій і відчай художників! Знищити таку працю — злочин, огидний,
низький.
Але в житті бувають сюрпризи. Так
сталося і цього разу. В Луганській області
готувалось урочисте вшанування в зв'язку з нагородженням першого секретаря
обкому орденом. За правилами, це приїхав зробити тодішній голова Ради
Міністрів України В.Щербицький. Орден він вручив, але на банкет, що мав
відбутись в зв'язку з цим, чомусь не
залишився. Звільнилось кілька годин,
і місцеве начальство повезло його оглядати примітні місця. Поїхали вони і в
Краснодонський музей. Подивився
Щербицький мозаїку — вона йому
сподобалася і він спитав:
– Хто це робив?
Відповіли:
– Кияни.
Він здивувався:
– Як кияни? Чому я не знаю? Шукаємо художників для оздоблення палацу «Україна», а вони тут працюють.
Розібратись і доповісти — і поїхав.
Наступного дня прилетіли з Києва:
– Хто його сюди привіз? Але проти
Голови Радміну не посунеш! Так і залишилась для народу унікальна мо-

Тир, 1967 р., полотно, темпера.

заїка. І стоїть до сьогодні. Хіба що про
неї майже нічого не говорили. І сьогодні помовчують.
Закінчилась робота в Краснодоні,
але не закінчилось для Зарсцького і
Горської тривожне життя. Алла всі ці
роки брала активну участь в народному
русі за відродження України. Вони разом з Лесем Танюком створювали новий
театр. Готували костюми та декорації до
постановки п'єси М.Куліша «Отак
загинув Гуска», «Правда і кривда»
М.Стельмаха, спектаклю на вірші І. Драча. Все це готувалось, але не відбулося.
Не дозволили. Алла їздила на судові
процеси, коли «судили» дисидентів.
Суди йшли при закритих дверях, але
Алла всюди якось проходила. А потім,
природньо, розповідала, що там відбувалося. Вона організовувала лотерейні
продажі картин. Гроші йшли на допомогу
родинам засуджених. Вона мандрувала з
самодіяльним хором «Жайворонок». Організувала кілька вечорів, в тому числі
вечір пам'яті О. Довженка, зробила
його портрет. Організувала демонстрацію зі смолоскипами, присвячену
перенесенню тіла Т. Шевченка з Петербурга на Україну. Влаштовувала
свята, де співали українських пісень,
виголошували полум'яні промови, і їх
розганяли. Вела листування з тими, хто
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сидів по тюрмах. Особливо не подобалося апарату, що вона була світлою
особистістю і її ніяк не вдавалося забруднити. Фіналом стала історія з листом, адресованим вищому московському
керівництву з приводу політичних
процесів 1965–1967 років. Лист носили
всюди, навіть на концерти, і пропонували підписати добровольцям. Лист
підписували. Кращі сили інтелігенції
мали розум і совість. Сам акт підписання листа був актом громадянської
мужності. Зарецький і Горська також
підписали лист. Коли було зібрано достатньо підписів, лист було покладено
до поштової скриньки в Московському
Кремлі, і скоро про лист стало відомо
за кордоном. І тоді почалось! Всіх «підписантів» викликали, лаяли, таврували,
виганяли, влаштовували багатолюдні
збори і, ніби від імені народу, розтирали на порох.
Спілка художників України теж не
залишилась осторонь. Зібрали великі
збори художників і стали лаяти тих, хто
підписав лист. Люди сиділи мовчки.
Атмосфера була гнітюча. На трибуні
секретар міськкому партії Ботвин,
голова Спілки художників Бородай та
інші. Підіймається черговий оратор і
починає гнівно таврувати своїх же
товаришів. Раптом двері розчинились і
до залу увійшла Алла Горська зі своїми
товаришами. Всі повернули до них голови. Оціпеніння якось зникло. Вони
сіли і стали слухати чергового брехуна.
Потім вона встала і голосно сказала:
– Це брехня! – І пішла до трибуни.
Ботвин та Бородай зблідли. Вона підійшла і сказала твердо:
– Прочитайте лист.
Треба сказати, що і раніше в залі
лунали прохання прочитати лист. Але в
президії не реагували. Але тут ігнорувати було вже неможливо. Довелося
прочитати. І що ж? А нічого страш144

Дівчина з Полісся, 1965 р.,
полотно, олія.

ного! В листі ввічливо просили ще раз
переглянути справу Славка Чорновола.
Ніхто скидати Радянську владу не
вимагав. Збори дихнули з полегкістю, і
вже ніхто не слухав ораторів, кожен з
яких відчував себе покидьком. Звичайно, зі Спілки художників Аллу виключили. Вона відмовилась покаятись,
зняти свій підпис, як того вимагали від
всіх підписантів. Викликали в партком
Спілки художників і Зарецького. Говорили з ним грубо, погрожували ніколи
не брати на виставки його картин,
називали «націоналістом» і виключили
з партії. Потім його викликали в райком партії для дальшого розгляду по
інстанції рішення Спілки про виключення. Віктор написав в райком заяву –
дуже довгу, плутану і неясну. Райком
виніс йому сувору догану, рішення
Спілки про виключення стало недійсним. Зарецький і Горська зрозуміли,
що краще відступити. Вони художни-
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ки, скажуть правду своїм мистецтвом,
їм треба було завершити роботу в Краснодоні, в яку вони вже вклали душу,
час і сили. В разі виключення Віктора
з партії це б ставало неможливим.
Почалася чорна смуга в житті. Постійне смикання нервів. Відчувалось
постійне стеження. Весь час хтось
таємно перевіряв квартиру. Крім того,
була встановлена апаратура підслуховування. Їх сусідка, від’їжджаючи до
Ізраїлю, покаялась, що апаратуру встановлювали з боку їх помешкання,
причому їх попередили про це, мабуть,
з метою залякування.
Тепер був 1970 рік. Значить, 6 років
їх підслуховували. Треба сказати, що
жили вони в центрі міста, і до них завжди приходило багато людей. Хтось
приходив, хтось йшов, хтось сидів і пив
чай, читав вірші, співав пісень, розмовляв. Так продовжувалось до листопада
1970 року. В родині вже була одна свіжа

Портрет Григорія Халимоненка, 1967 р.,
полотно, олія.

могила – в березні померла Вікторова
мати. Батько залишився сам і жив у Василькові. Аллина мати померла ще раніше, а її батько самотньо жив у Києві.
Віктор згадує:
– Якось прийшла Аллина подруга
Надія Світлична, і ми втрьох пішли до
ресторану. Настрій був сумний. Я дивився на Аллу – відчувалась втома, вона
постаріла, змарніла. Стало так її жаль.
Страшний день наближувався. Ввечері прийшли знайомі. Сиділи, розмовляли, пили чай. Хтось пішов, хтось
залишився сидіти і вночі. Алла пішла
спати, тому що рано вранці хотіла їхати
до діда Зарецького в Васильків. Він
обіцяв їй подарувати швацьку машинку покійної дружини — Марії Андріївни – і вони домовились на цей день.
Віктор допізна засидівся з гостями.
Полягали спати вже під ранок. Він чув,
як стукнули вхідні двері, то пішла Алла
Горська. Було 28 листопада 1970 року.
Випав невеликий сніжок. Було сиро і холодно. До вечора вона не повернулася. Віктор подумав, що залишилась
у старого: прибрати, випрати, приготувати їжу. Але і на наступний день
вона не приїхала. Тоді він надіслав
телеграму із сплаченою відповіддю.
Телефоном сповістили — адресата нема вдома. Віктор починав серйозно
хвилюватися. Останнім рейсом автобуса він поїхав до Василькова. Була вже
ніч, коли він приїхав до містечка. По
дорозі відбулася аварія. Машина з
п’яними дядьками налетіла на автобус,
який перескочив через канаву і поїхав
полем. Віктора сильно вдарило. Прийшов до будинку, вхід там був окремий,
невеликий садочок. Вікна були темні.
Навколо тиша. На снігу було видно
сліди — людина підійшла і відійшла —
певно, що листоноша. Став стукати,
заглядати у вікна. Мовчання. Віктор
згадує:
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– З'явилось моторошне передчуття, що вдома нікого немає. Пішов в міліцію і повернувся до будинку з
дільничним міліціонером. Знову стукали, але двері ламати не стали. Міліціонер відклав це до наступного дня.
Віктору сказали прийти завтра.
Нерви в нього не витримували. Як він
дістався до Києва, не пам'ятає, — відстань до Василькова — 50 кілометрів.
Приїхав додому під ранок. Не спав вже
кілька діб. В голові запаморочення.
Пішов до Надійки Світличної, попросив, щоб вона поїхала до Василькова. В
нього вже не було сили. Ввечері Віктора заарештували, звинувативши в
спробі вбивства дружини. Сказали, що
вона ще жива і дає свідчення проти
нього. Потім посадили в машину і
повезли до Василькова. Там у відділені
міліції знову стали допитувати. Тепер їх
зацікавили сімейні стосунки свекра і
невістки. Чи міг старий свекор вбити
невістку? Віктор страшенно стомився і
хотів, щоб все швидше закінчилося. До
того ж він дуже хвилювався за сина,
якого теж допитували. Він погодився з

Портрет Сергія Білоконя, 1968 р.,
полотно, темпера.
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їх версією, і допит припинився. Що
могло це змінити? Юридичної сили це
не мало ніякої, мета — зломити людину. Під арештом він був близько трьох
діб. Потім привели сина Олексу і повезли до Фастова, де показали дідове
тіло, який нібито кинувся під поїзд і
йому відрізало голову. Після цього їх
відпустили. В електричці Віктору стало
погано, нудило, він майже втрачав
свідомість. Прийшли додому, викликали знайомого лікаря, той дав заспокоююче. Прийшла Надійка, розповіла,
що Аллу знайдено вбитою в хаті діда, в
льоху. Було записане побутове вбивство.
Відбулась страшна трагедія. За цей рік
Віктор втратив матір, батька і дружину. З
великої родини залишилося троє: старий
Горський, Віктор і син Олекса.
Через 18 років Олекса подав заяву
про поновлення матері в членстві
Спілки художників. Аллу попопили
посмертно, визнавши рішення 1968 р.
про виключення несправедливим. Мають з'явитися правдиві публікації про
неї в українських журналах, роботи
готуються до експозиції на кількох виставках, заплановано персональну виставку, готується каталог виставки. Але
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По Середній Азії, 1961 р.,
папір, мішана техніка.
Перед грозою, 1970-ті рр.,
полотно, темпера.

обставини її загибелі все ще не встановлені.
Розповідь про першу частину біографії Віктора Зарецького завершено. Вона
охоплює роки від народження до трагедії:
1925–1970. Віктор сам умовно поділяє
своє життя на «до» та «після» трагедії.
Після катастрофи – мертвих поховано, зайві «друзі» розбіглись, все затихло і причаїлось. Треба було жити. Треба
було вижити. Для цього необхідно було
мати повне навантаження. Щоб не
залишилося часу на журбу. Маючи
високий авторитет серед архітекторів як
художник-монументаліст, Віктор взяв
на себе ярмо по оформленню трьох
театрів. По суті, вони робились майже
одночасно, але можна укласти певну
послідовність: перший театр — в ІваноФранківську, другий театр — в Сімферополі, третій театр — в Сумах.
Було виконано безліч ескізів, варіантів оформлення. Архітектура всіх
трьох театрів була не дуже цікава: залізобетонний чотирикутник з вікнами.
Треба було зробити щось такс, щоб пожвавити зовнішній вигляд і прикрасити інтер'єр, тобто фойє. Театр — це ж
зал і фойє. Треба було врахувати місцевий колорит і можливості кожної
області.

Івано-Франківськ мав хорошу базу
художників-прикладників. Це каменярі,
різьблярі дерева, майстри інкрустацій по
дереву і візерунків по шкірі, ткання
килимів і таке інше. Задум полягав в
тому, щоб на фасаді вирізати з каменю
барельєф «Троїсті музики». В інтер'єрі
зробити різні ручки, стіни в килимах,
рушниках, оздоблені тканиною, красиві
величезні люстри в національному
українському стилі, і ще – кераміка.
В Сімферополі, крім ручок на двері і
люстр з кольоровим склом, були задумані великі маски по 9 метрів заввишки,
з кованої міді з інкрустацією кольоровим
склом, які б уособлювали театр.
В Сумах можна було б використовувати місцевий завод порцеляни.
Тому з'явилася думка — на рожевому
мармурі стіни фойє вставити білих
порцелянових лебедів, які були б
оздоблені дорогоцінними підвісками зі
скла. Віктор свідомо завалив себе роботою. Після трагедії мозок поранений. Думки важкі. Для обговорення і
затвердження ескізів доводилося весь
час їздити в різні кінці України. Справа
тяглася і тяглася. Безліч різних комісій
не могли до пуття щось вирішити.
Ескізи повертали на переробку. Грошей
було обмаль.
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Портрет Ю. Цехмістренка, 1973 р.,
полотно, олія.

На той час в Києві почалося будівництво трьох консульств: НДР, Чехословаччини і Польщі. Архітектором
була Галина Добровольська, яка разом
зі своїм чоловіком, теж архітектором
академіком Анатолієм Добровольським
багато їздила по світу і багато бачила, їй
хотілося зробити щось оригінальне.
Тому вона, знаючи можливості Зарецького, запросила, чи точніше, умовила
його взятися за оформлення залів для
прийомів. І Віктор погодився. Тим
більше, що справа з театрами тягнулася
і далі. Величезне громаддя будівельних
міністерств ледь-ледь ворушилось. Тут
же все горіло. Швидко-швидко. Нічого
не затягувалося, все йшло ніби по колії.
Вирішено було в консульствах НДР
і Чехословаччини зробити величезні
панно на всю стіну — колажі з різнокольорових тканин, макраме з золотої,
срібної нитки і т.д. В Польському консульстві був задум — прикрасити комин
мозаїкою з бісеру та дрібних шматочків
смальти. І думка сподобалась. Справа
пішла. Поки йшло будівництво —
з'явився вільний час. Віктор скористався запропонованим Спілкою худож148

ників відрядженням — «Владивосток –
Сахалін». Дали 500 карбованців. Він
доклав ще 300 карбованців і поїхав.
Більш як 2 місяці продовжувались ці
мандри. Потяг йшов на схід 10 днів. За
вікном змінювались краєвиди, змінювалась природа. Села і міста, смарагдові
степи і гори Забайкалля. Дощ і сніг,
тепло, і червона калина, і летять качки.
Схід сонця, річки.
Після Сахаліну Віктор прийшов у
відносну норму, сильні враження, як
клин клином, вибили важкі переживання. Він привіз з мандрів 60 малюнків та гуашей і ще більше задумів.
Можна сказати, що в цей час Віктор
вже був готовий до нового кроку в
мистецтві, чи інакше дивився на світ.
Душа загоїлася і сприймала красу.
Треба було осмислити можливості і
передати витончені враження. Звідси
з'явилась пуантель і художня формотворчість, робота як коштовність.
Наприклад: схід сонця, струмочок,
співають пташки, роса на квітах листя.
Як це передати? Крім того, Віктор не
міг виконувати тематичні картини на
замовлення. Міг тільки малювати те,
до чого лежала його душа. Хоч з грошима було погано, проте робити
халтуру не міг. Це завдавало страждань.
Завдавала страждань і думка, що державі ти непотрібний. Що ж виходить:
виконали чудову роботу в меморіалі
«Молода Гвардія» в Краснодоні. Це, по
суті, пам'ятник тим, хто був на війні, а
Віктор сам воював. Роботу робили з
любов'ю, грошей майже не отримували. А держава хотіла знищити її з-за
амбіцій партійного керівництва. Виганяли з партії за лист, де вимагали переглянути справу Славка Чорновола
відповідно до Конституції держави.
Сьогодні Вячеслав Максимович — депутат Верховної Ради України, голова
облради, яскрава особистість, кличе
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йти далі до кращого життя. Але теперішня Верховна Рада ще в більшості і
вірнопіддана, хоч вже партократи, використовуючи думки таких політичних
діячів, як В. Чорновіл, Л. Лук'яненко,
Б.Горинь, І. Драч, В.Яворівський,
Д.Павличко з трибуни промовляють
те, за що десятиріччями сиділи в таборах кращі люди.
Художників не визнавали. Самі робити не могли і не давали іншим. Такий
стан речей — загибель для держави. Ще
на допитах Віктор сказав — партії нема,
є адміністрація. Це глухий кут. Далі розвитку нема. Часто мали місце тенденції
знищення талантів. Підтримку мали
тільки тупі художники. Яскраві особистості витіснялись. Мала бути загальна
підпорядкованість і сірість. Все підганялось під середній рівень. Але Віктор не
йшов на компроміс. Він мав одне бажання: писати картини. Але голова була переповнена негативними емоціями.
Крапля поганого приносила страждання.
Побут Віктора став змінюватись.
Відомий в Києві будинок по вулиці Рєпіна, де було його помешкання, почали
ремонтувати. Всіх мешканців відселили.
В будинку зробили дитячу лікарню.
Віктор з Олексієм отримали помешкання
на Мінському масиві — 2-х-кімнатну
квартиру на 6 поверсі 9-типоверхового
блочного будинку. В усьому є трохи добра. Інші місця, інша природа, повітря.
Мінський масив зовсім маленький. З одного боку він був оточений лісом, з іншого — Дніпровським лугом. Поруч
озеро. Жити можна.
З'явилась ясність — для чого вижити. Якщо «вони» говорять, що
України не має бути, то з'являється сила духу. Як це не має? Має бути! Вони
дали йому енергію для творчості. Сила
дії дорівнює силі протидії.
Ясно було і те, що політично і економічно держава приречена. Худож-

Церква, 1974 р., полотно, олія.

ників старих часів підтримували королі, це було королівське мистецтво.
Віра в бога. Собор. Папа Римський на
перше місце ставив художника. Тепер
собор зосереджується в особистості
людини. В мистецтві висота духовності
завжди є. Інтелігенція — хребет народу.
Якщо народ не стане більш аристократичним, він загине. Людина перестане
бути людиною. Віктор вирішив для
себе: «Ви не хочете, щоб було українське мистецтво, а я – хочу».
Пройшло сім років з дня трагедії.
Сім років вдівства. Я його питаю: як
так сталося, що за сім років не знайшлось жінки, щоб одружитися. Звичайно, були різні подруги. Хто хотів в
Києві прописатися, хто хотів просто
притулитися, щоб влаштувати своє
життя. Різні були — погані, середні,
хороші і дуже хороші. Але, як каже сам
Віктор, вони не розуміли проблем
художника. Одного разу в моєму по149
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Портрет Раїси Недашківської, 1974 р.,
полотно, олія.
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мешканні задзвонив телефон: «Це
Вітько Зарецький». Тепер він каже, що
це хтось вищий надихнув його зателефонувати мені. І ще додає, що завжди
симпатизував родині улюбленого
вчителя: Григор'єва Сергія Олексійовича — мого батька. А мене він знав з
дитинства. Крім того, Аллочка було
моєю доброю подругою. До речі, сказати, в 1970 році в нього загинула
дружина, а від мене пішов чоловік. Так
чи інакше, але ми зустрілись. Спочатку
я була у Віктора в майстерні. Потім він
прийшов до моєї майстерні. Спершу
він прийшов в гості до мене і познайомився з моїми дочками. Потім я
прийшла до нього і познайомилася з
його сином. Все було якось по душі.
Вітьку було 52 роки, а мені 44. Діти
були вже дорослі, а ми не такі старі.
Потім поїхали з Вітьком до КончаЗаспи під Києвом, де жив мій батько, і
Віктор попросив руки його дочки. Тато
був дуже радий і навіть пропустив
сльозу.
Так почалось наше родинне життя.
Перше, що ми зробили, – порадились,
і Вітько досить швидко згорнув роботу
по театрах. Він віддав ескізи – і вже
інші доводили їх до виконання. Треба
сказати, що театри стоять і задуми
художника втілено. За офіційними
документами, у книжках він записаний
головним автором-художником. Всі
три театри отримали Державні премії
імені Т.Г. Шевченка, але Зарецький не
має жодної.
Консульства були завершені ще до
мене. І зараз можна піти і подивитись.
Я особисто їх не бачила, але по ескізах
можна сказати, що це прекрасні роботи. Але все це було вже в минулому.
Тепер тільки живопис. Треба було
бачити, з яким задоволенням Віктор
писав на полотнах. Він весь час писав.
І не тільки в майстерні. В його
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помешканні всюди стояли полотна.
Ми жили у Вітька на Мінському масиві. Літо, осінь, зима, весна. Потім
їхали в мою майстерню. Там жили. Потім знову повертались додому на кілька
днів. Потім знову їхали вже в його
майстерню. І всюди Вітько починав
писати цікаві картини. Наші діти вже
жили своїм життям. Моя старша донька вже була заміжня, молодша готувалась вийти заміж, Олекса також був
на шляху до одруження.
У 1980 році, в січні, ми оселились в
Конча-Заспі у мого батька. І десять
років прожили в цьому прекрасному
місці під Києвом. Озера, ліс, луги.
Скільки прекрасних картин Вітько написав тут! Величезну кількість. Перші
роки він писав пейзажі в стилі класичного живопису. Олією. З усіма процесами живопису олією. Зі скоблінням,
шліфуванням, лісіровкою. Потім почав
іти шляхом пошуку, захоплювався
розмаїттям формотворчості. Він відкрив для себе Віденську сецесію.
Переробив, перемолов. Створив
оригінальний стиль, основу якого
складає українське мистецтво. Зараз
ще 1990 рік. З дня страшної катастрофи
пройшло близько 20 років. Вони прожиті не даремно. Написано багато хороших картин. Але основну оцінку
дасть народ і час . Віктор хоче назвати
людей, які добре до нього ставились,
цінували і люблять досі. Це Софія
Карафа-Корбут — художник-графік зі
Львова, Володимир Шевчук — скульптор, Гриць Халимоненко — письменникперекладач, Василь Стус — поет, який
загинув в 1985 році в радянських таборах,
Богдан Горинь — мистецтвознавець,
Євген Сверстюк — філософ, поет, Вячеслав Чорновіл — журналіст, нині депутат
Верховної Ради України, як і Б.Горинь, і
Л. Пиріг. Любомир Пиріг – вчений-медик, Надійна Світлична — журналіст, Іван

Світличний — поет, публіцист, Ліна Костенко — поет, Іван Драч — поет, Людмила
Семикіна — художник, Ірина Заславська —
вчений-фізик, Ю.Цехмістренко — вченийфізик, Лесь Танюк – режисер, громадський діяч, Леонід Череватенко — поет,
сценарист, Єгор Бу цан — вченийматематик, Поліна Лазова — актриса.
Звичайно, цей список не повний.
Хороших людей багато. Хай не ображаються ті, кого в ньому не названо.
Хтось був колись близьким, але життєві шляхи розійшлись. Хтось відійшов
вбік. Але з ним були пов’язані молоді
роки і прекрасні часи. Дехто знову повертається. Милий і дорогий художник
з Івано-Франківська Опанас Заливаха
знову надсилає привітання. З’явились
нові друзі.
Зараз Віктор живе самотньо, скупо
витрачаючи свої сили та емоції. Все йде
на живопис. Живе за містом. До нього
приходять тільки ті, хто його любить.
Це Ольга Кравченко — редактор журналу «Ранок», Женя Балакіна — редактор видавництва «Дніпро», Юрко і Люда
Козаченко — математики. Це родина
професора Мощича, Іван Нестеренко —
художник, родина лікарів Лемзякових та
їх син Володимир Лемзяков — художник.
Це Любомир Минко — декоратор кіностудії ім. О.Довженка, нині депутат районної Ради, Раїса Недашківська —
акторка.
Віктор оточений великою родиною:
син — вчений-лінгвіст, його дружина і
дві дочки, дружина — Майя ЗарецькаГригор’єва і її дві дочки з родинами.
Якщо підрахувати — маємо 15 осіб.
Творчість Вікторе Зарецького вимагає ґрунтовного дослідження і окремої
монографії. Завершуючи свою розповідь, я перекажу слова про мистецтво,
висловлені Віктором на моє прохання.
«Мистецтво старих часів було мистецтвом королівським. Так би мені
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хотілося його назвати. Тому що воно
йшло від справжньої величі. Віра в
Бога. Собори, церкви, костьоли, палаци. Це був великий час. Художник був
поставлений самим Папою Римським
на перше місце. Мистецтво Відродження — це цілий Собор. В наш час
собор — це людська особистість. Треба
вселити в себе віру. Треба вселити в
себе почуття до королівського мистецтва, до традицій великих майстрів і
справжньої майстерності. В справжньому мистецтві завжди є висота духовності. Якщо народ не стане більш
аристократичним, він пропаде. Інтелігенція — хребет народу. Якщо знищити інтелігенцію — народ виродиться.
Було видано великий альбом з репродукціями учбових малюнків Петербурзької Академії Мистецтв. Його
цікаво розглядати, але навчитись нічому не можна.
Щоб вчитися, потрібен вчитель.
Мені пощастило. Я застав людей, які
могли навчати. Кость Миколайович
Єлева, Сергій Олексійович Григор’єв,
Геннадій Кирилович Титов. Показово,
що в згаданому альбомі нема малюнків
Врубеля. Малюнків чудових. Малюнки, вміщені в Альбомі, показують, що
художники вміли малювати, але не
дали розвитку мистецтву. А от Врубель
дав, і Борис Григор’єв дав.
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Чому? Ремесло та вміння не має
національності. Майстерність є майстерність. Вона така ж, яка була і за
часів Веласкеса. Головне в цій школі –
постановка ока. Але далі іде стильова
школа, не стилізація, а саме стильова
школа. Це знання художників, художніх напрямків і шкіл. Школа має вибухнути в майстрі. Звичайно, має
визріти середовище. Брати нове, а не
душити художника. Вирішує знання
художників мов, здатність до художньої трансформації. Зараз нові проблеми вимагають сильних майстрів.
Треба зібрати до купи все, що створено
людством. Мистецтво має вразити
людину духовно. Свободу знищити не
можна. Країна пережила важкі часи.
Але на всяку дію є протидія. Де є стільки цікавих художників, як на Україні?
В оксамитовому світі і мистецтво –
оксамитове. В жирних обставинах
створити щось важко. В мене було
служіння мистецтву. І чим сильніше на
мене тиснули, тим нестримнішим я
був. Як кажуть: „Наперекір всьому”.
В моєму нарисі не знайшли відображення роботи В.Зарецького як
книжкового графіка (1955–1975), а також організатора та викладача студії
малюнка і живопису (1978–1986).
Лютий – квітень, 1990.
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Степан Сліпець
СПОГАДИ ПРО ХУДОЖНИКА ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО*
КИЇВ
Остання моя зустріч з Віктором Івановичем відбулася в тролейбусі, що прямував на Хрещатик. Голосне радісне
привітання, злива новин (вже йшла перебудова) і напівжартома: "Крах радянської економіки!". А на прощання:
"Степане Павловичу, майте на увазі, я
повинен закінчити Ваш портрет".
Так і залишився той портрет незакінченим, розпочатий ще десь в вісімдесятих роках. Тоді Віктор Іванович якось
запропонував увечері: "Степане Павловичу, сядьте, будь ласка, я Вас намалюю".
Я, навіть дещо розгубився від думки, що
мій портрет буде малювати такий відомий художник. Сів на стілець і, мабуть,
від хвилювання не знав що робить з
своїми руками і, врешті, звісив їх недбало. Віктор Іванович поправив: "Ні,
для Вашого портрету буде вірніше більш
вольовий жест рук."
А перше наше знайомство з Віктором
Івановичем відбулося в 1970 році після
того, як йому і Аллі Горський запропонували для художнього оформлення
декілька театрів, проекти яких розроблялися. Вони вибрали Сумський і ІваноФранківський, над якими працював я.
Сумський мабуть, тому, що Слобожанщина батьківщина Віктора Івановича, а
Івано-Франківський (Станіславський,
як завжди він його називав) не міг не
зацікавити художників, залюблених в

Віктор Зарецький біля “Портрета
Ганни Макаревич”, Київ, вересень 1989 р.

народне мистецтво цього краю, по якому
вони подорожували неодноразово.
Домовившись попередньо по телефону, ми зустрілися на виставці моделей
українського одягу художниці Л.Семикіної, що розмістилася в тодішньому
будинку художника на площі Калініна.
Зустрілися в вестибюлі, поговорили, сівши на лавці, а потім по дорозі до метро

*
Вперше опубліковано – Сліпець С.П. Спогади про художника Віктора Зарецького // Жива
вода. – 2001. – №2 (лютий), №3 (березень), №4 (квітень).

153

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті

по Хрещатику. Було приємне враження
від знайомства з оригінальною людиною. Це вже потім мене дивувала і викликала глибоку повагу якась природня
впевненість Віктора Івановича в своєму
таланті, те, що він ніколи не знав, що
таке заздрість. Високе він називав високим, хто б його не робив. Я завжди
мовчки захоплювався його спокійною і
точною оцінкою різних явищ як в мистецтві, так і в житті. Він не раз
повторював, що мати талант це ще не
все, себе ще треба реалізувати. Звичайно,
через наполегливу працю. Він приводив
немало прикладів, коли художники, що
подавали надії, так і не відбулися.
Якось його попросили підготувати до
вступу в художній інститут молодого
хлопця. Попрацювавши деякий час з
Віктором Івановичем, вій раптом перестав приходити. Свою відмову продовжувати навчання у Віктора Івановича вія
пояснив так: "Так він же фанатик”.
Віктор Іванович багато тримав в собі
різних знань з історії мистецтва, з життя
художників, історії України, з життя
письменників і поетів. Ці знання він
почерпнув не тільки з книжок, а і з безпосереднього спілкування з багатьма
талановитими людьми.
В ті часи, коли багато чого було під
забороною, дещо з розказаного Віктором Івановичем здавалося інколи просто
неправдоподібним, але з часом я з радістю переконувався в справедливості того,
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що він говорив. Але це все було потім, а
тоді ми ішли по Хрещатику і говорили
про майбутню роботу.
Віктор Іванович недавно повернувся
з Краснодона, де вони з Аллою Олександрівною і групою художників закінчили
мозаїки Краснодонського музею молодогвардійців і був ще під враженням
пережитого. Потім він ще не раз буде все
це пригадувати і про набутий досвід, і
каторжну роботу на стінці, про подробиці трагедії молодогвардійців, почуті
ним від очевидців, що значно відрізнялися від офіційної версії.
А на другий день я зателефонував
Віктору Івановичу. Трубку взяла Алла
Олександрівна, і ми домовились про
зустріч для ознайомлення з проектами
театрів. Наступного дня приїхав Віктор
Іванович один. Хоч проекти і розроблялися мною з врахуванням майбутнього розміщення окремих тематичних
композицій на фасадах і в інтер'єрах, та
це були тільки приблизні схеми того, що
повинно було появитись при спільній
праці з художником. Ми дуже швидко
порозумілись щодо якнайширшого застосування в оформленні театрів мотивів
українського народного мистецтва.
Міркували, що треба почати з головного, а потім стане видніше, що робити
далі. Віктор Іванович жартома нагадав при
цьому вислів Наполеона, що головне
“вв'язатися в бій”, а там ми щось придумаєм. Зупинились на двох композиціях,
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над ескізами яких і повинен попрацювати в першу чергу Віктор Іванович.
Це велике панно на стіні головного
фасаду Івано-Франківського театру і
велике на два поверхи керамічне панно
в фойє цього ж театру, які глядач повинен побачити веред порогом театру і
те, перед чим зупинитися, переступивши його. Тем перед нами було безліч і з
українського фольклору, і з історії театру,
і з побуту краю, і його минулого. Домовились, що для спільної роботи я буду
приходити вечорами на їх квартиру на
вулицю Репіна. Вже на сходах пригадав,
що Віктор Іванович не взяв комплекта
креслень театру, який я приготував для
нього і хотів повернутись за ними, але
Віктор Іванович попросив: “Не повертайтесь, я інколи вірю в прикмети,
принесете до нас додому”. На тому і
попрощалися.
А через день чи два прийшла та жахлива звістка про трагедію, що сталася з
Аллою Горською. Пройшло чимало часу,
Віктору Івановичу було не до роботи, а
потім він ліг в лікарню, де зробили йому
операцію вуха. Я провідав його там декілька раз, був він розгубленим і сумним.
Так добре почата робота була раптово
перервана...
Та все ж наступив час, коли ми взялися
за олівці і пензлі. Тепер я, майже щовечора, приходив до Віктора Івановича
на квартиру, сідав за великі підрамники,
креслив перспективи фасадів і інте-

р’єрів, на яких ми з ним пробували
розміщувать композиції з кераміки,
дерева, металу.
В цьому будинку, на затишній вулиці
Рєпіна, ми і пропрацювали перші роки
нашої театральної одісеї. З вікон кімнати,
де ми обіславшись книжками і альбомами
вишукували свої композиції, прорізані в
білому багато прикрашеному бароковою
ліпниною фасаді, відкривався чарівний
куточок Шевченківського парку.
Гарний і в осінні сірі дощі, і в сині
зимні вечори, він пишно оживав весною.
Ряд каштанів напроти вікон піднімалися
суцільною темнозеленою хвилястою
пишною стіною, густо вкритою білорожевими свічками цвіту, що солодко
пахли теплими весняними вечорами.
Цей п'янкий аромат весняного цвітіння
через відкриті в парк вікна тихо вщерть
заповнював нашу кімнату. Не хвилюватись, не захоплюватись цією красою,
не малювати її було неможливо. І Віктор
Іванович малював це пишне цвітіння
каштанів, освітлене вранішнім сонцем.
Віктор Іванович працював тепер
багато, хоч пережите відчувалось у
всьому. Говорив мені: "Знаєте,Степане
Павловичу, я просто зобов'язаний зробити це якнайкраще. Алла мені говорила:
"Монуменальне мистецтво це те, що
зараз на часі”. Без неї буде нам важко, бо
вона була не тільки художником, а і
добрим організатором роботи. Та ми
зробимо це заради неї, щоб там не було.
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Робота піддавалась з великими труднощами. Безліч тем, що захоплювали
нас, Віктор Іванович пробував об'єднати
в якусь смислову композицію: "Козак
від’їжджає, дівчина плаче...", персонажі
старого українського вертепу, народні
обряди і повір’я: білобоги, чорнобоги,
птах, як фатум на тлі сонця, а на керамічному панно, розчленованому на квадрати, побутові сцени з життя горян на
зразок гуцульских кахлів. Розгублювались від цього багатства.
"Цей місцевий колорит, це національне повинне відчуватись так, як відчуваєте
запах життя гуцульської хати коли
переступаєте її поріг. Це повинно прозвучати на повний голос, не пошепки" –
говорив Віктор Іванович. Коли стомлювались, він підбадьорював: "То нічого,
в роботі я витривалий, як гладіатор".
Та в роботі, відчувалось, він шукав
також і розраду від своїх переживань і
невеселих спогадів. Заходили до нього
друзі і, згадували Аллу Горську, співчували, просили його, щоб вимагав
справжнього розслідування. Віктор Іванович після цього ставав сумнішим, говорив: "Звичайно, я не вірю, що це могла
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зробити стара і слаба людина. Алла була
у мене гетьманшою, була сильнішою за
мене і сміливішою.
Коли на зборах, після того листа,
виступав партійний корівник області і
говорив не так як було насправді, то вона
єдина піднялась з місця і на весь зал
сказала: "Ви брешете!".
Пережите тривожило його, хоч він
старався не подавати вигляду. При моїх
житейських негараздах радив мені:
"Степане Павловичу, коли Вам сумно,
думайте про щось веселе, радісне. Я, бачите, зараз часто малюю квіти, це приносить велике задоволення і заспокоює.
Та коли йому одному приходилось
залишатись на ніч, то просив мене: "Заставайтесь у мене спати, Степане Павловичу, я не хочу бути один. У мене є для
Вас і свіжа постіль, Вам буде добре".
Знову і знову пригадувався йому
Краснодон, всі ті розгляди їхніх ескізів,
в різних інстанціях, кладка мозаїки на
стіні. Говорив: "Кожен квадратний сантиметр мозаїки не повинен бути німим.
Інакше то не мозаїка. Придивіться до
старих майстрів, там все живе, грає,
переливається". Розповідав про той час,

Осіння соната. Портрет І. С. Завістовської,
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коли та велика робота над мозаїками
була закінчена: "То були тортури, ті
розгляди ескізів, то на художніх радах,
то у різного начальства. А вибивання
грошей, діставання матеріалів і, нарешті, ті безкінечні квадратні метри на
стіні. І от коли: все було закінчено, і з
душі спав той немилосердний вантаж,
і ми випили горілки тут таки біля риштовок, то я після тієї випитої чарки
розплакався, як дитина, і мене довго не
могли заспокоїти.” Потім, коли минули роки нашої праці над театрами,
прийшлося і мені пересвідчиться в
жорстокій правді цього оповідання.
Та інколи він пригадував і веселіші
історії з побаченого і пережитого на
Луганщині. Розгляд тих ескізів, а потім і
перебіг роботи по виконанню їх, розглядався і на засіданнях бюро обкому, так
що інколи вони були присутні при обговоренні на бюро і інших питань. З великим захопленням він розповідав як в
обкомі робили в той час чемпіоном по
футболу Луганську "Зорю". Перший секретар на кожну гру призначав відповідального від бюро обкому. І от після
чергової гри, яку 3оря програла, звітував такий уповноважений: “Ну, было
так. Судья назначает штрафной в сторону
“Зори”. Тут його перебивав перший: "Ну
при чем тут судья? А ты где был?".
Заходив дивитися на нашу роботу
художник А.Лимарєв. За чаєм він багато розповідав нам про риболовлю і
ніколи не згадував про свою роботу. На
одній з виставок, в той час, я побачив
лише один його натюрморт, на якому
знову ж таки була майстерно зображена золотиста риба з червоними плавниками. В одному з листів до мене,
який, на жаль, загубився, Віктор Іванович дуже високо оцінював його, як
рисувальника, розраховуючи взяти
Тошку, як він його називав, в свою бригаду, коли прийде необхідність наші
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ескізи переносить на картон і на стіну.
Та це, на жаль, не здійснилося.
Я любив, коли Віктор Іванович, під
час роботи розповідав різні випадки з
життя художників. Він часто згадував
свого вчителя Федора Кричевського,
захоплюючись ним і як художником, і
як людиною. Сам обдарований природною красою, любив малювати також
красивих, гордих, впевнених в собі людей, що піднімались над буденністю.
Розповідав про його юні роки, коли
він молодий вродливий український
хлопець вчився в Петербурзькій Академії мистецтв, як його вродою захоплювались навіть великі княжни царського
двору. А потім про фінал його життя,
коли з окупованого німцями Києва на
підводі їхав він в Чехословаччину. За
підводою, прив'язана до неї, йшла і його
корова, тільки з якої він пив молоко і не
розлучався з нею і в дорозі. Після повернення в Київ йому всього цього не
забули, хоч і дозволили викладати в його
рідному інституті.
У нас було спільне захоплення Рембрандтом, а мені весь час здавалося, що
Віктор Іванович і зовнішньо, і своєю
творчістю чимось нагадував цього великого майстра.
Якось розглядаючи мої акварелі,
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Віктор Іванович, замість повчання, розповів таку оповідь-притчу про Врубеля.
Гуляючи по околицям Києва, Врубель
побачив студента, що малював краєвид.
Придивившись до етюда він запитав
студента: "Що ти малюєш?". Той був
здивований, невже не зрозуміло, що він
малює? Але Врубель підкреслено повторив запитання: "Що ти малюєш?". Дійсно, коли в намальованому етюді не
передано того, що є образом, душею
краєвиду, годі говорити про удачу.
В роботі над нашими композиціями
він часто звертався до досвіду художника
Михайла Бойчука і його школи. Він
високо оцінював досягнення цих художників і багато знав про їх творчість і
трагічну долю. Особливо це мені стало
зрозуміло тепер, коли про них маємо
велику інформацію. Обдумуючи свої
композиції, ми часто передивлялися
праці народних майстрів України
М.Приймаченко, Г. Собачко, П. Хоми,
К.Білокур, Є.Миронової. Ці продовжувачі народної традиції дивували нас
невичерпністю фантазії, ліричністю тем,
несподіваністю кольорів. Мене особливо
вражали якоюсь таємничою закодованістю, підсвідомою народною символікою композиції Марії Приймаченко.
Та творчість кожної з цих майстрів просилась на стіни наших театрів. Приглядались до по народному ліричних
пасторалей Лізи Миронової, а якось
вечором завітала до Віктора Івановича і
сама авторка з своїм чоловіком художником Іваном Яворським і сестрою
чоловіка. Завітали дві невеликі жінки і
високий чоловік. Зайшли, привітались і
жвава розмова зав'язалась міх Яворським
і Віктором Івановичем, а жінки чомусь
кумедно насупившись уперто мовчали.
Згодом Віктор Іванович з Яворським
заходилися готувати вечерю. Порались
на кухні, приносили і ставили на стіл
страви, час від часу поглядаючи на на158
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суплених жінок, що мовчки сиділи. Вже
аж захекавшись, посідали за стіл. Віктор
Іванович, наливши в чарки наливки,
весело засміявшись, проголосив тост:
"Іване, вип'ємо за те, щоб тебе, отакого
великого, та не з'їли оці дві маленькі
жінки". Тост жінки сприйняли як належить, випили наливки, і на моє здивування зразу повеселішали, мило
заговорили і вечір пройшов якнайкраще.
Коли Віктор Іванович був вимушений поміняти своє дуже зручне і затишне
помешкання по вулиці Рєпіна з вікнами
на каштани Шевченківського парку і
переселитись на Мінський житловий
масив (на хутір, як він говорив), свою
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роботу ми перенесли в його майстерню
по вулиці Філатова. Десь третину майстерні займали виконані Віктором Івановичем раніше полотна, складені на
стелажі аж до стелі. В хвилини відпочинку Віктор Іванович інколи переглядав деякі свої картини, серед яких
особливо запам'яталась побутові сюжети
намальовані ним під час поїздки на
Київське полісся: смалять кабана, доярка і їздовий, весільні теми. Він з захватом
говорив про поліщуків: "Знаєте, ми
міські жителі втрачаємо своє обличчя і
стаємо як стерті п'ятаки. Там же, серед
природи і простого побуту, ще збереглися справжні особистості і майже ще не

займані нашою цивілізацією народні
характери з збереженням правічних
традицій. То справжні наші арійці".
Біля входу в майстерню вісив щойно
намальований портрет сина, а поруч
під високим небом з білими хмарами в
піднебессі серед різнотрав'я польових
квітів вони з Аллою. Молоді красиві,
повні надій на майбутнє. В цей час
Віктор Іванович при мені виконав
декілька жіночих портретів, а також
для якогось видання портрет Тичини.
Ходив також малювати останні прижиттєві портрети Касіяна і Таранушенка. Повертаючись від них, він
переповідав мені розмови під час
сеансів з цими видатними людьми, що
незадовго після цього пішли з життя.
Це були згадки Касіяна про своє навчання в Празі, про роздані Україною
іншим народам таланти. Таранушенко
ішов з життя з великим жалем за втраченими і гинучими шедеврами народної архітектури. Малюючи портрет
актриси Раїси Недашківської, яка жила
недалеко від мене, Віктор Іванович декілька раз гостював в моїй хаті. Пили
чай, слухали народні пісні, колекцію
платівок, яких я мав. Раз прослухавши
солоспів козаків "Закувала та сива зозуля…” Мар’яна Тарнавського, він сказав: "Це так гарно, що на сьогодні
краще вже нічого не треба.”
Якось Віктор Іванович запросив
мене приїхати вечором в незакінчений
ще будинок польського консульства.
Коли ми туди зайшли через завалений
будівельними матеріалами двір, там було
вже чимало гостей, які розглядали камін,
оригінально оздоблений мозаїкою, виконаного подругою Алли Горської Іриною Заславською. Закінчений був лише
камін, а стіни залу ще облицьовувались
травертином, стояли риштування. Тут же
на дошках з риштувань було приготовано скромну вечерю. Було дуже просто
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і невимушено. Всі вітали автора з успішним завершенням роботи.
При сумніших обставинах нас з
Віктором Івановичем знайомила Іра Заславська з своєю роботою, яку вона виконала, будучи вже безнадійно хворою.
Лікував її знахар з Закарпаття. Поряд з її
ліжком стояла ікона з зображенням святої, виконана нею в тій же техніці, що і
оформлення каміна в польському консульстві. Ікона, була дійсно дуже гарна
про що ми і сказали Ірі. І ця, вже почорніла, надзвичайно схудла, майже без надії
на життя людина, була щаслива від наших похвал. Через деякий час її не стало.
В ці роки будувалась Чорнобильська
АЕС і місто Прип'ять. В майстерню до

Портрет народної артистки УРСР
Тетяни Цимбал, 1987 р., полотно, олія,
мішана техніка.
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Віктора Івановича заходив декілька раз
його знайомий, що безпосередньо брав
участь в будівництві Прип'яті. Він просив у Віктора Івановича для художнього
оформлення окремих будинків міста
малюнки на українські національні теми.
Віктор Іванович витягав рулони раніше
зроблених і невикористаних ескізів і
пропонував йому.
Взагалі, Віктор Іванович вважав, що
малювати більше 4-х годин на добу
нераціонально. Та обставини примушували нас працювати значно більше. Як
правило, ми закривали майстерню десь
о 9-10 годині вечора. Вечеряли в майстерні. Я йшов в гастроном за різними припасами, а Віктор Іванович накип'ятив
чай. Заварював він його міцно і наливав,
цей майже коричневий, пахучий напій в
коричневі ж керамічні чашки, накривав
рушником стілець і ми приступали до
трапези. Незважаючи на постійну занятість, Віктор Іванович ніколи не допускав якогось розкардашу чи неохайності
в майстерні. Посуд був у нього завжди
чистий. Чашки і миски керамічні, привезені з Гуцульщини. Не пам'ятаю, щоб
ми колись вживали м'ясо. Зате Віктор
Іванович любив завжди салати і молочні
продукти. У відрядженнях в готельних
буфетах, чи у кав'ярнях, я довіряв йому
підбирати меню нашого обіду. Набравши
різних салатів, творогу, сметани і по
склянці чаю чи кави і розмістивши все це
на столі, Віктор Іванович сміючись розвівши руки говорив: "Степане Павловичу – гурманство!".
В цей час Віктор Іванович мав поїздку по Далекому Сходу і Сахаліну. Привіз
він звідти чимало невеликих за розміром
замальовок і ескізів, а ще більше розповідей про бомжів, про невлаштованість
тамтешнього життя. Свої враження він
підсумував такою фразою: "Знаєте, Степане Павловичу, цивілізація у нас де була
за Київської Русі, там і залишилась".

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
Наші перші успіхи в художньому
вирішенні Івано-Франківського театру
надали ще більшої популярності Віктору
Івановичу.
Його запрошують до оформлення
театру в Симферополі. Хоч я його і відмовляв від цього, бо від нас вимагалось в
цей час приступати до реалізації наших
рішень в Івано-Франківську, та Віктор
Іванович погодився і на довгий час їде до
Сімферополя.
В цей час ми з ним лише листуємось.
На мої нагадування, що нас давно чекають в Івано-Франківську, він запевняє,
що ту справу в Сімферополі він уже
завершує і скоро повернеться в Київ. Як
і треба було чекати, ця його поїздка завершилась безрезультатно.
Були і інші перерви і вікна в нашій
роботі. Запам'яталося святкування Нового року ще в 1971 році. Було тоді все – і
Гриць з палаючою зіркою на довгій
держальні, Чорт і чортенятко, коза і Маланка, в яку перевдягали Віктора Івановича. Був невеликий мороз і йшов
невеликий сніг. Піднімались від Новонаводницької до Івана Макаровича Гончара.
Співали колядок співаки з професійного
хору, ми допомогали як могли. Диригент
старався зібрати в ансамбль наші голоси.
Іван Макарович вислухав наші колядки,
подякував, кинув в торбу міхоноші гостинець. Потім колядували в Кречка М.М., в
незнайомих мені людей, які з захопленням слухали колядників, згадували з
сльозами на очах старі традиції, пригощали колядників. І все було б добре, якби
після цього художниця Л.Семикіна не
мала великі неприємності за те, що збирала нас у своїй майстерні.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
Тим часом, за працею, розмовами,
перегортанням численних необхідних
нам книжок, відвідуванням музеїв ми
виконали наші перші ескізи художнього

оформлення фасадів і інтер'єрів ІваноФранківського театру. Ми губилися від
розмаїття тем і ідей, хотілося, щоб тут
була і історія, і театр, народні обряди і
фольклорні мотиви. Мабуть, наша архітектура не об'єднувала все це і композиційно не тримала в якійсь послідовності.
Та й чи можна було за декілька місяців
праці по вечорам досягти ліпшого результату. Наші інтер'єри, і фасади, і
фрагменти композицій розмістилися на
більше між десяти досить великих підрамниках, які ми збили в пакети і відвезли на залізничний вокзал для
транспортування в Івано-Франківськ.
Та перша спроба дати єдине послідовне художнє оформлення всього

Портрет Наталії Кравченко, 1989 р.,
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А ми ж тую червону калину
та й піднімемо, 1989 р.,
полотно, темпера, мішана техніка.

театру нікого не переконала, так само як
і нас з Віктором Івановичем. Я може був
більше цим засмучений, бо час ішов, події на будівництві підганяли і начальство
теж. Та і Віктору Івановичу було не до
жартів, бо я все ж отримував хоч якусь
зарплату, а він міг отримати гроші за
нашу роботу тільки після її прийняття І
погодження з відповідними інстанціями.
Та він не журився і з легкою посмішкою
говорив: "Степане Павловичу, це –
доля".
Найкраще, що ми могли зробити в
цій ситуації – це використати ці дні
перебування в Івано-Франківську для
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більш ґрунтовного ознайомлення з народним мистецтвом Гуцульщини.
То були роки якогось нового відкриття і загального захоплення цим
пісенним краєм зелених гір.
Віктора Івановича тут пам'ятали по
їх минулим поїздкам з Аллою Горською,
скрізь він знаходив знайомих де б ми не
появлялись, чи на Косівській фабриці
сувенірів, чи в Коломийському музеї
народного мистецтва. На жаль, не було
вже в живих добрих знайомих Віктора
Івановича і Алли Олександрівни – подружжя Сагайдачних і їхня багата музейна колекція вишивок, килимів, ліжників,
різьблення по дереву, кераміка залишилась без господарів і містилася в
старій дерев'яній церкві за річкою. Та і
то, як потім з’ясувалось, це були вже
залишки колекції після того, як більша
частина ії була закуплена ленінградцями
за безцінь. А потім уже через декілька
років ми дізнались, що ця церква згоріла
і згоріли разом з нею і залишки цієї
прекрасної колекції, яку все життя
збирали ці добрі люди.
Отже, ми, перш за все, прилетіли
маленьким літачком в Косів, пролетівши
над чарівною долиною Дністра і передгір'ями Карпат, оселились в малюсінькій, де ледве розмістилось два ліжка,
кімнатці місцевого готелю і, перейшовши
підвісним мостом бурхливу Рибницю,
відвідали цю саму колекцію Сагайдачних. А на завтра була неділя, і було свято
Петра і Павла, коли по традиції на ярмарок в Косів з'їжджаються з гір гуцули.
І от вранці поруч з нашим готелем, на
березі річки, завирував ярмарок. Маленькі переповнені автобуси підвозили і
підвозили з далеких гірських сіл селян.
Просто на землі і на парканах, оточуючих ярмарковий майдан, лежали і висіли
сотні розмаїтих килимів, ліжників,
рушників, сорочок. Стояла жовто-зелена
гуцульська кераміка, різьблені дерев'яні
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тарелі і шкатулки, ложки, солянки і
всього цього було багато-багато. Ціни
були на той час невисокі, але уже вдвічівтричі вищі, ніж коли раніше був тут
Віктор Іванович. Та грошей у нас не було,
і ми тільки з жалем могли надивлятися
на ці розкішні натюрморти, розкинуті по
землі. Багато гуцулів і гуцулок були
одягнені в народні строї, і це ще більше
підсилювало враження чарівності цього
народного свята.
Після обіду ярмарок почав розходитися і, пообідавши з Віктором Івановичем, ми вирішили відвідати недавно
створений Косівський музей народної
архітектури Гуцульщини. Вулиця до
музею тулилася попід річкою Рибницею,
що шуміла, грала водоспадами в тіні
великих сірих скель і зеленої стіни. За
новими різьбленими дерев'яними воротами починався музей, що являв тоді
собою декілька гуцульських хат серед
моря польових квітів гірської полонини.
Захоплювала і краса почорнілої від часу
народної архітектури, і розкішне цвітіння полонини, і грандіозна широка
панорама гір за сріблястою змійкою річки, що переливалась під сонячнім промінням уже десь далеко внизу в гірській
долині. Там за річкою, попід горами по
серпантинам гірської дороги беззвучно
снували машини, маленькі автобуси.
"То дорога до Франкової Криворівні" – сказав Віктор Іванович.
Так ми одні мовчки, зачаровані красою, що оточувала нас, просиділи з
півгодини, серед урочистої тиші гірської
долини, яку порушував хіба що легенький вітерець, що ледь-ледь хитав
голівки квітів і тихо шелестів травою.
Потім ми відвідали також і Криворівню, та хата-музей І.Франка була закрита, і ми, позаглядавши у вікна, поїхали
далі. В Коломийському музеї народного
мистецтва Віктора Івановича зустріли як
давнього знайомого. Коломийський му-

Актриса. Портрет Раїси Недашківської,
1989 р., полотно, олія, темпера.

зей, цього профілю чи не найбагатший на
Україні, справляв враження свята народної творчості, його тріумфу.
Ці справжні витвори народного
мистецтва: писанки, килими, предмети
народного побуту з бархатистим колоритом часу, мовби випромінювали теплоту тих добрих рук, що їх створили.
А ще стільки було зустрічей з привітними добрими людьми, розмов і
розпитувань про життя. Біля села, на
гірській стежці, зустріли дівчинку, і вона
така маленька, гарненька, білявенька,
синьоока, так привітно, радісно і з цікавістю подивилась на нас і так привіталась
дзвінким дитячим голосочком, що
Віктор Іванович сказав: "Степане Павловичу, в душах цих людей ще є бог."
Від поїздки, від споглядання краси
цих людей і їхнього мистецтва, від краси
цих зелено-синіх гір і шумливих срібляс163
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тих рік залишились такі сильні враження, що хотілось негайно знову, сісти за
роботу. Я так і зробив, повернувшись до
Києва. Віктору Івановичу ж так сподобались килимарниці, різьб’ярі та інші
народні майстри Косівської сувенірної
фабрики, що він не міг їх не помалювати.
Отже, він і залишився в Косові на півтора місяці, привізши звідти декілька
полотен групових портретів килимарниць і майстрів фабрики, які він потім
використав для роботи над театрами.
За час перебування Віктора Івановича в Косові, я зранку до вечора працював над архітектурою театру, гарячково
використовуючи приплив енергії, викликаний враженими від поїздки. Зробив деяке перепланування приміщень,
спростивши його і визначивши для
кожної художньої композиції своє місце
в певній послідовності, в залежності від
призначення, його розмірів, освітлення,
тощо. Знайшлося більш переконливе
вирішення фасадів, при цьому фасад
орієнтований на центральну вулицю
міста, отримав головну тему, музичнотеатральну, як символ театру, а на фасаді,
зверненому в бік Театральної площі

Жінка з палітрою та пензлем.
Портрет Іванни Московки, 1987 р.,
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розмістилася тема народних ремесел.
Повернувся з Косова Віктор Іванович, і
почалася знову наша спільна праця.
В інтер'єрах тепер головною тематичною композицією театру визначилась
двоповерхова стіна, що відгороджувала
велике квадратне фойє театру від буфетів.
Розраховували на той ефект раптовості,
коли перед глядачем, що піднявся по
широким сходам з вестибюля на другий
поверх, розкривається ця святкова золотисто-коричнева керамічна стінка,
розчленована на багато прямокутників,
кожен зі своєю окремою темою, як це
було в традиціях народних майстрів, що
розмальовували кахлігуцульских грубок
і печей. З’явилась розбита на кесони, з
орнаментальними вставками в кожному,
стеля фойє, а також великі, відповідно до
розмірів фойє, люстри, що звисали з
кесонів стелі. Кулуари прикрасились
дерев'яними різьбленими балочками на
стелі, художніми світильниками з мідними абажурами між ними і гуцульськими червоними килимами на глухій
стіні кулуарів і кріслами біля килимів,
накритими тканими гуцульскими веретами. Тему застосування килимів в такій
кількості в інтер’єрі кулуарів підказав
Віктор Іванович – такий прийом вирі-
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шення інтер'єру він бачив в театрі литовського міста Панєвєжіса. Буфети збагатились мідними світильниками і
облицьованими латунню колонами і
виставкою гуцульської кераміки на стіні.
Свої враження від побаченого ми
нетерпляче переносили на композиції і
якось зразу відчули, що у нас виходить
щось дуже цікаве. Працювали з захопленням, багато і наполегливо. А з яким
здивуванням ми відкрили, що це все
свідомо чи підсвідомо, а взято з тої ж
селянської гуцульської хати, де є і піч вся
в керамічних кахлях, і дерев'яний мисник, в заглибинах якого вилискують
полив'яні миски, і жердка над полом
покрита килимом, і іконостас над дерев'яним столом, і верети по дерев'яним
лавам.
"Бачте, Степане Павловичу, я ж казав,
що в мистецтві треба говорити на весь
голос. Сказане пошепки не вражає", –
задоволено сміючись говорив Віктор
Іванович. Для більшої переконливості на
інтер'єрах він намалював фігури жінок і
чоловіків в чудових народних строях, що
самі по собі уже мали художню цінність.
Важче було з пошуками композиції на
фасадах театру, особливо на головному,
що з боку центральної вулиці міста. Ця
композиція повинна була бути ключовою для театру. Для цієї стіни театру
Віктором Івановичем був розроблений
чудовий ескіз панно. Тут були і персонажі середньовічного українського
вертепу, білобоги і чорнобоги української міфології, сучасний театр в вигляді
групи акторів і серед них Заньковецька.
Над всім цим великий стрілоподібний
птах, що летить до сонця, як фатум, як
доля України. Виконання композиції було задумане з природнього каміння з невеликими вставками з металу і смальти.
На жаль, якраз ця цікава композиція при
дальшому розгляді не отримала підтримки, а ми з Віктором Івановичем не

змогли переконати в її цінності. Можливо над нею потрібно було ще раз
попрацювати надавши їй більше монументальності, бо в основі її були дуже
вартісні ідеї. Врешті-решт, після кількох
інших спроб, ми зупинилися на дещо
традиційній темі троїстих музик, яка і
була схвалена. З тої першої композиції
перейшов сюди птах і сонце, а також
деякі атрибути театральної символіки, як
завіса, маски. На фасаді з боку Театрального майдану розмістилась горизонтальна композиція з зображенням
народних майстрів Гуцульщини, яку
Віктор Іванович виконав під враженням
недавнього перебування на фабриці
сувенірів в Косові. Пригадується як при
розгляді проекту покійний Володимир
Лукомський, прекрасна людина і талановитий архітектор, сказав стосовно
цього панно: "Так гарно, що аж за душу
щипає." Об'єм сценічної коробки, як

Наталка, 1986 р.,
полотно, олія.
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вінець театру ми запропонували облицювати орнаментальної) горизонтальною композицією з латуні і міді, що
нагадувало головний убор гуцулів –
крисаню. Власне, все було пророблене
майже до дрібниць, до ручок на вхідних
дверях. На цей раз наша робота в ІваноФранківську отримала повне схвалення.
Звичайно, нам в першу чергу
приємно було почути добрі відгуки від
художників і архітекторів. Старий
архітектор-гуцул Іван Боднар, відчувши
в роботі ту любов до його рідного краю,
подякувавши нам, розплакався. На
спільній раді архітекторів і художників
Івано-Франківська нашу роботу було погоджено. Було багато схвальних відгуків, і
у нас з Віктором Івановичем спав тягар з
душі. На черзі постала реалізація ескізів,
тут одностайності не було. Старше покоління художників і скульпторів не бажало
це робити по чужим, хай і гарним ескізам.
Деякі з молодших говорили: “Я зроблю за
місяць зупинку автобусів і отримаю, без
мороки, більше ніж за рік праці над
театром." Так виникла нова проблема
реалізації задуманого, та про це пізніше.
Тепер все керівництво міста і області
забажало побачити нашу роботу, і ми з
Віктором Івановичем переносили наші
численні підрамники з кабінету в кабінет
і доповідали, і розповідали, вислуховуючи загальне схвалення. Але не
обійшлося і без курйозів. На одному з
обговорень, коли я біля підрамників вів
розмову з заступником голови облвиконкому по культурі, з групи учасників
обговорення, що була за нами, раптом
вискочив розчервонілий, невисокий
чоловік з гладко поголеною головою і,
показуючи на Віктора Івановича, сердито прокричав: "Он меня оскорбил, он
не дает мне Вас предупредить в какие
миллиони всьо ето обойдьотся государству”. Та жінка, що вела обговорення,
посварила Віктора Івановича, а тому
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чоловікові, що, як виявилося, був начальником фінвідділу, пояснила, що
мова іде зараз про художнії бік справи і
що красиві речі мають і відповідну вартість, хоч звичайно, мова іде не про мільйони, а про півмільйона. Уже потім я
спитав Віктора Івановича, що він сказав
цьому чоловікові, що він так скипів.
"Та нічого особливого, – сказав Віктор Іванович. – Ви ж знаєте, як я переживаю за Вашу роботу”, – хоч робота
була спільна, але він завжди вважав її
моєю, – а тут чую, як цей бюрократ збирається лякати начальство її вартістю. Так
я нагнувся і тихо шепнув йому на вухо:
"Ето нє Ваше дєло!", а він як сказився".
Хоч все закінчилося успішно, але
наносилися ми з Віктором Івановичем з
нашими важкими підрамниками добре.
Коли все після завершення всього ми
вдвох збивали докупи ті підрамники, що
забирали назад до Києва, і нам допомагала з Управління архітектури молоденька дівчинка Оля, яка кас забезпечила
молотком і цвяшками, то взявши на
плечі пакет підрамників, щоб нести на
вокзал, Віктор Іванович, зітхнувши,
сказав: "Ох і стомився я, Степане Павловичу, від цього монументалізму”.
Та до від’їзду ще був один день і обласне начальство, проявивши до нас
ласку, дозволило скористатись машиною
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для ще одної в Косів і Коломию. На цей
раз на душі було легко, бо основне було
зроблено. Ми вибрали маршрут через
Яремчу, Верховину, Криворівню до Косова. Була рання весна, на вершинах гір
ще білів сніг, а долини вже зеленіли . Від
гарячого сонця парувала земля і дахи
гуцульських хат. Наш водій, що прислухався до наших розмов, почувши таке
прихильне ставлення до побаченого,
заприязнився до нас і став розповідати
різні історії з життя гуцулів, а потім сам
запропонував повезти в Космач, одне з
найзнаменитіших сіл Гуцульщини. В
Космачі показав нам місця, пов'язані з
пам'яттю про Олексу Довбуша, зупинився перед дерев'яною космацькою
церквою і був готовий нас возити до
ночі, та, на жаль, нам потрібно було поспішати на вечірній Київський поїзд.
Заїхавши ще в Косів і на годину в Коломийський музей, ми купили коробку
цукерок водію для його дітей І поспішили на залізничний вокзал.
Я вже звик до того, що де б ми не
бували з Віктором Івановичем, скрізь у
нього траплялися знайомі. Не обійшлося
без цього і на цей раз. Йшли вагонами
поїзда до буфета, я попереду, а Віктор
Іванович позаду. І от назустріч простує
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високий чоловік з довгою, уже наполовину сивою бородою, з поглядом поверх наших голів. Тільки-но в мене
майнула думка, невже і це знайомий
Віктора Івановича, як я почув позаду
його радісний сміх і вітання з цим
чоловіком. Так відбулося і моє миттєве
знайомство з нашим відомим письменником Олесем Бердником. ...Було
ще декілька спільних поїздок до ІваноФранківська. Була, нарешті, погоджена
композиція на головному фасаді театру.
Великий обсяг художніх робіт по
оформленню театру вимагав чималої
кількості виконавців робіт. Розробляючи
проект оформлення, ми,звичайно, розраховували на наявність в Івано-Франківську великої кількості художників
високої кваліфікації. Зрештою, роботою
зацікавилась значна частина художників
і скульпторів, в основному молодих.
Отже, все влаштовувалось на добре, і
починалась робота над картонами композицій. Та от коли, мабуть, Віктор
Іванович особливо відчував відсутність
поруч з собою Алли Горської. Бідний
Віктор Іванович: він знав, як цю роботу
виконати блискуче, мав бажання і
велику працездатність, та йому бракувало підтримки однодумців.
Задумані композиції, особливо
керамічне панно в фойє і троїсті музики
на головному фасаді, мабуть, дещо
відлякували своїми великими розмірами
і складністю виконання. Це і відсутність
в Івано-Франківську печей для обпалювання кераміки, і складність обробки
пісковика, з якого виконувалось панно
на фасаді. Та група молодих скульпторів,
що взялася за виконання цих робіт,
прекрасно справилась з завданням. Випалювати кераміку домовилися у Львові,
для чого до роботи були запрошені і
скульптори Львова. Так поступово, задуманий нами з Віктором Івановичем
проект перетворювався в реальність.
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Знайшлися прекрасні фахівці –
художники і на виконання інших елементів оформлення: килимів, панно на
боковому фасаді, різьблених дерев’яних
балочок, люстр, світильників. Я повертався до Києва, залишаючи Віктора
Івановича для дальшої роботи. Та перед
від'їздом ми з Віктором Івановичем
зробили ще одну невелику мандрівку в
знаменитий Скит Манявський, реставрація якого якраз виконувалась в той час.
Десь через годину ми були в передгір'ях
Карпат, де на невеликім підвищенні біля
підніжжя високих гір, за стіною зелених
ялин, розмістилися споруди скита.
Закінчувалась реставрація церкви і
корпусу келій для ченців. Тут зустрівся
нам місцевий лісник і розповів легенду
про скит, а саме, як чорт вирішив його
знищити, скинувши вниз по схилу гори
величезний камінь. Та до ранку він не
встиг викотити той камінь на вершину
гори. Заспівали півні, і чорт утік, а той
камінь залишився лежати на півдорозі до
вершини над струмком під густими
кронами ялин. Лісник повів нас вздовж
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струмка і показав той камінь, і вибитий
на ньому тризуб, страшну крамолу як на
той час. Він розповів, що тільки-но
районне начальство накаже збити той
тризуб, як через деякий час на камені
появляється новий. Я повернувся в Київ,
залишивши Віктора Івановича працювать в Івано-Франківську.
З цього часу ми бачилися рідше, а все
більше переписувались.
Добрий, милий Віктор Іванович пише
свої листи на папірцях блокнота, на
бланках телеграм, на всьому тому, що є під
рукою. Вони викликають добру посмішку
по формі, та часом досить драматичні по
змісту з благанням зателефонувати, написати, підключити начальство, щоб
робота пішла. Я, звичайно, і телефонував, і писав, і робив, що міг, щоб допомогти йому. Як правило, це вдавалося.
В цих листах: і поради, і прохання, і
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пошуки уже потрібних нам художників
для виконання такої ж роботи по
Сумському театру, до якої ми уже
повинні були приступати.
Пройшла осінь і зима роботи Віктора
Івановича в Івано-Франківську. Були
виконані картини основних композицій
і от уже теплого дня весни він зателефонував мені в Києві, запрошуючи до
себе на Мінський масив. Було сонячно,
зелено, і ми пішли прогулятись до лісу.
Віктор Іванович розповів про справи в
Івано-Франківську, сказав, що там, все
що ми задумали, робиться, і все в натурі
буде закінчено і без нього, а він всю увагу
переключить на Суми. В гущавині дерев
співали, пищали птахи і кувала, кувала
зозуля. Я сказав, що в куванні зозулі я
завжди чую щось тривожне і загадкове.
"Так, це птах серйозний" – відповів
Віктор Іванович.
СУМИ
Сумщина, Білопілля (колись Крига)
батьківщина Віктора Івановича, так само
як і його знаменитого земляка поета
Олексавдра Олеся. Про це мені Віктор
Іванович сказав не без гордості. Якраз в ці
роки вперше видрукували збірку поезій
Олеся, і ми по томику купили в Сумській
книгарні. Слобожанщина, край нескореної вільнолюбивої козаччини, що заселила її і в героїчну добу історії України.
Слобожанщина, як вважав Віктор
Іванович, це старшинські жупани, орнаментовані золотисто-сріблястою парчою, білі козацькі свитки, такі ж білі
полотняні жіночі сорочки, часто вишиті
білою ж заполоччю по полотну. Це також
біле і червоне кролевецьких рушників.
Звичайно, тут наявні і традиційні для
України червоно-чорні вишивки і килими, золотисто-коричнева кераміка. Та
все ж домінуючим кольором повинен
бути білий. Так ми вирішили.
"Зверніть увагу, – говорив Віктор

Лицар з мечем, 1989 р.,
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Іванович, – Суми колись були світлим
білим містом. То тільки в новій забудові
втрачений, на жаль, цей традиційний
для міста колорит”.
Він любив Суми, це дуже своєрідне
місто, в тканину якого так невимушено,
органічно вплелися великі простори
долин Псла і Сумки, широкі зелені
бульвари. Не в кожному місті ще можна
таке побачити, коли йдучи від будівельного майданчика театру до контори
замовника, проходите по березі річки
Сумки, що заховалася в рясці і верболозах, між кущами яких стоять припнуті
не якісь там моторні алюмінієві човни, а
прості дощані, пофарбовані зеленою
фарбою. Так вільно між масивами зелені
були розкидані і старі Суми, маючи
щільну забудову тільки в самому центрі.
Багато ми ходили по місту, більше по
старих його районах.
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Не можна було не захоплюватись
невеличкою бароковою церквою часів
козаччини, що стоїть на кручі над долиною Сумки, на жаль, уже забудована з
усіх боків. Цегляна кладка стін церкви,
побілена вапном, скромні сандрики над
вузенькими вікнами, сірий фарбований
цоколь, зелені бані куполів, але які вишукані пропорції, подивишся і здається,
що то стоїть українська дівчинка в білій
льолі. Розповідали, що незадовго перед
нашими відвідинами Сум, під неї була
вже підкладена вибухівка і тільки чудом її
врятували якісь добрі люди, знавці і
цінителі історії з Києва. В центрі Сум
стоїть і діючий собор з прекрасною
пишною архітектурою, з стрункою дзвіницею, що править за орієнтир головної
вулиці міста. Це теж бароко, але уже не
те, народне, як тієї церковиці.
Говорили, що настоятель цього собору якось попросив на великий празник
ударить у дзвони цієї дзвіниці, так міське
начальство дало згоду тільки при умові,
що за кошти собору буде вимощена і
впорядкована вулиця, що перед собором. Скромний і дуже гарний комплекс
колишнього кадетського училища, між
корпусами якого розрісся старий і дещо
запущений парк. Віктор Іванович знав
історію будівництва цього училища і
розповів її мені так.
Харитоненко, місцевий мільйонерцукрозаводчик, з тих розумних хазяйновитих українських дядьків, яких потім
так понищено і позасилано в Сибір, і
пам'ятник якому стояв раніше в центрі
міста, запропонував царському уряду
збудувати це училище за свої кошти, при
умові, що якась частина кадетів буде
набиратися з селян. Спочатку ця пропозиція була відкинута, та через деякий час,
мабуть, гору взяв здоровий глузд і уряд
погодився на ту умову. Так виник гарний
комплекс корпусів училища серед чудового парку. Невеликі та дуже змістовні і
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цінні своїми експонатами художній і
етнографічний музеї Сум теж справляли
враження того, що це бурхливо зростаюче місто ще не в повній мірі оцінило свої
історичні надбання.
Вечорами ми ходили по великому
міському парку, що розкинувся широко
вздовж Псла. Віктор Іванович любив
постояти на дерев’яному містку через
невеликий видовжений ставок, вдивляючись в дзеркальне відображення в
ставку пустих верб, що росли по його
берегам. До пошуків художнього оформлення Сумського театру приступали
більш впевнено, маючи уже чималий
досвід в Івано-Франківську. Та інше
місто, інші традиції, врешті, інші люди
вимагали інших підходів до вирішення
проекту. В Сумському театрі визначальною в художньо-смисловій організації
інтер'єрів стала широка, на два поверхи,
стіна над центральними входами в глядачевий зал. Ця стіна і була проектом передбачена для розміщення на ній великої
композиції, яка добре проглядалась би
як з рівня підлоги фойє, так і з висоти
галереї, що оточувала фойє по третьому
поверху.
Спершу спробували зробити на всю
стіну великий килим. Ескіз його блискуче виконав Віктор Іванович на ворсовому
папері. Та все ж після деяких роздумів
зупинилися на іншому матеріалі.
В наших роздумах над темою Віктор
Іванович пригадав, що в Сумах є старий
порцеляновий завод і при ньому –
кімната-музей, де зберігаються зразки
виробів заводу, виготовлені як в наші
часи, так і в минулому. Поїхали ми його
оглянути і були вражені майстерністю
виготовлення і красою як старих, так і
нових експонатів музею, благородством
перламутрово-сріблястого кольору порцеляни і її фактури. В невеликій кімнаті
були зібрані справжні скарби порцелянових ваз, тарілей, чашок, чайників,
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сервізів побутових і сервізів подарункових для найвищого начальства.
Досить було ще Віктору Івановичу
пригадати, що він десь бачив панно
виготовлене з порцеляни, як ми завмерли від заманливої ідеї створити на тій
стіні щось подібне. Лякали розміри
панно довжиною в 24 метра, це при тому,
що порцеляна завжди була дефіцитним
матеріалом і на виробах з неї завод
завжди мав великий прибуток.
Захоплені цією ідеєю, пробуємо зацікавити керівництво міста. Після деяких
роздумів, пропонується нам зробити
ескіз панно.
По поверненню в Київ, Віктор Іванович взявся за розробку ескізу. Вже
перші малюнки були чудовими. Сім
казкових птахів, один в центрі нагорі і
три з кожного боку, що рухалися знизу
вгору до центрального – такий був задум
композиції. З поверненими в профіль
головами, з розкритими в крику дзьобами і схвильовано-динамічними помахами крил вони справляли враження
загальної тривоги. Виконані в народній
традиції, увінчані чубчиками-коронами,
з розкішно орнаментованими крилами і
хвостами, вони були прекрасною темою
для використання такого багатого по
кольору і фактурі матеріалу, як порцеляна. Шукаючи більш сильне продовження в малюнку і кольорах, Віктор
Іванович, на жаль, замалював той перший, на мій погляд блискучий ескіз, і
якось втратив той настрій, чи ту ниточку,
бо ніяк не міг вийти на той рівень, з чого
почав.
Нарешті сказав: “Потрібно зробити
модель композиції. На ній легше буде відпрацювати і рельєф, і саму композицію”.
Запросив, на той час майже безробітнього художника Івана Нестеренка,
який за відсутністю більших замовлень,
робив різьблення воріт для Переяславського музею народної архітектури. Не-

стеренко погодився і з сірої глини по малюнку Віктора Івановича на дерев’яному
ящику зробив невеликий дуже гарний
рельєф. Маючи перед очима цю модель,
Віктор Іванович, прекрасно завершив
свій ескіз, витримавши його в
переламутрово-сріблястому колориті,
властивому порцеляні, з невеликими
деталями більш активних золотистих,
червоних і синіх пацьорок на чубчиках,
крилах і хвостах птахів. Художня рада
художнього фонду схвалила панно, та
все ж поставила вимогу спростити композицію, розмістивши птахів по горизонталі в вигляді фриза. На жаль, при
цьому зникала задумана динамічність
композиції, її загальний настрій тривоги.
Ескіз отримав схвалення також і в Сумах.
Та, навіть після всіх цих погоджень,
тодішній керівник міста Лушпа М.П. не
взяв на себе відповідальність затвердити
це рішення, маючи на увазі чи то його
зміст з використанням національних
мотивів, чи дефіцитний матеріал виконання.
Щоб ніхто не заніс над цим панно,
після його виконання, молоток з
зубилами, що в ті роки могло бути
реальністю, після деяких роздумів, він
при нас піднімає телефонну трубку і
просить найвище обласне керівництво
нас прийняти. Доповідав керівництву
Лушпа М.П. Віктор Іванович не раз
потім з захватом пригадував ту сцену в
кабінеті начальства, коли Лушпа після
переліку різних спроб вирішити це
панно чи в кераміці, чи то як килим,
приклавши палець до лоба, патетично
вигукнув: "Потом к нам прішла мисль, а
у нас же єсть вєліколєпний фарфоровий
завод, а что єсли ето сделать из фарфора,
ето же будет унікальная вещь і к тому же
рєклама заводу!” Слава богу, все закінчилось добре, на загальну радість всіх
учасників цієї події. Ескіз композиції
нарешті був затверджений, і Віктор
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Іванович міг розробляти картон, що
враховуючи розміри панно, теж само по
собі було справою нелегкою.
І знову ми стали рідше бачитися, а
більше листуватися. Знов: від Віктора
Івановича я отримував листи-репортажі
на папірцях з блокнота та і на всьому
тому, що у того було під рукою і годилося
для писання. Знову то проблема приміщення, то риштовки, то відсутність
оплати і прохання зателефонувати
начальству, натиснути, попросити.
Я робив, що міг, і справа з виготовленням картону, а потім – зразків панно
і композиції в цілому просувалась і ставала реальністю. Виготовлення панно і
його монтаж на стіні було доручено групі
скульпторів і майстрів-модельєрів, роботою яких Віктор Іванович не міг нахвалитись. Сам цей процес виконання дуже
добре висвітлюється в листах Віктора
Івановича. Та наші труднощі на цьому не
закінчувалися, бо в задум вирішення
інтер'єрів входило також виконання великих індивідуальних люстр і настінних
світильників для фойє, залу і вестибюля,
ліхтарів на фасаді театру і навіть ручок
на вхідних дверях театру.
І тут виручив Віктор Іванович. Він
познайомив мене з прекрасним майстром по склу львівським художником
Тарновським М.Г., що взявся виготовити люстри і світильники. Це теж
було виконати дуже нелегко, та коли
були пройдені всі етапи цього складного марафону, результат виправдав
наші зусилля.
Люстри і світильники з гутного скла,
з домішкою перламутрових кольорів
склали чудову гармонію з кольорами
порцелянового панно. Можна сказати,
останню крапку в художньому оформленні театру було поставлено, коли на
художньому паркеті фойє і полірованому
граніті вестібюлю розмістились групи
керамічних ваз і капшо для квіток, зелені
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і вазонів, виконаних також львівськими
художниками. Багато було схвальних
відгуків про архітектуру і художнє
оформлення театру по завершенні будівництва, але одна похвала особливо запам’яталась. Коли будівництво було вже
завершено і велика кількість людей мила
і чистила приміщення театру в фойє
зайшла проста сільська жінка з відром
і віником. Поставила відро, подивилась кругом і вимовила тихо: “Ой, як
же тут гарно, як у церкві“. Так була
завершена багаторічна праця. Театрам
були присуджені Шевченківські премії, та в число лауреатів Віктор Іванович не потрапив, як і інші художники,
що приймали участь в оформленні
Сумського театру. Поки йшла важка
виснажлива праця, нам і на думку не
спадало, що питання авторства хтось
буде вирішувати за нас. Та коли робота
наближалась до завершення і стало
ясно, що виходить щось дуже гарне,
появилось дуже багато претендентів на
авторство, а потім і на лауреатство.
Так, тодішній директор нашого
інституту висловився з цього приводу
дуже відверто: "Ваше дело было сделать
проект, а кого выдвигать на государственную премию, это наше дело." Всі мої
спроби добитись справедливості по
відношенню до Віктора Івановича, завершились безрезультатно. І коли, зневірившись у своїх можливостях добитися
правди, я зайшов до Віктора Івановича і
попросив його звернутися до керівництва Спілки художників за підтримкою, то він, вислухавши мене, промовив:
"Степане Павловичу, невже Ви думаєте,
що Василь Бородай дасть отримати мені
Шевченківську премію?
Знаєте, головне, що ми зробили
добру справу. Людям вона подобається,
я цим і щасливий.
Київ, 1991 рік.
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Марина Cоченко
СПОГАДИ ПРО ВЧИТЕЛЯ*

Моя зустріч з Віктором Івановичем
Зарецьким відбулася у 1981 році, в період мого навчання в Республіканській
художній середній школі. Здається, що
саме життя готувало мене до неї. Я не з
мистецької родини. Мама – лікар,
батько має технічний фах. З дитинства
захоплювалася малюванням. Якось
наша знайома, подивившись мої дитячі малюнки, сказала батькам, що у
мене талант. У дев'ять років мене віддали на навчання до дитячої художньої
школи, що на Березняках. Моїми
викладачами були О. Минка, М. Калашник, Г. Міщенко. До РХСШ прийняли майже без іспитів. Але тиск
ідеологічного виховання відчула на собі
вже тоді. Коли намалювала блакитного
зайчика, мені сказали: «Голубых зайцев
не бывает!», а коли зробила настроєвий
пейзаж з деревами бузкового кольору,
відповіли: «Дерево неестественного
цвета!» – і поставили трійку. Серед учнів
тоді панували дисидентські настрої,
оскільки думали так – якщо погана
оцінка, значить хороша робота.
Було майже традицією дітей художників в 11 класі РХСШ віддавати в
приватну школу-студію Віктора Івановича Зарецького для підготовки до
вступу в Художній інститут. Мій батько
особисто домовився з Зарецьким про

моє навчання. Воно було дорогим на
той час – 80 карбованців у місяць, 40 з
яких віддавали за «натуру». Але Віктор
Іванович не керував фінансовими процесами. Та й мало вони його цікавили.
Він жив мистецтвом і нас вчив ставити
його понад усе. Віктор Іванович дуже
поважав мого батька. Він був родом із
села, зробив багато наукових відкриттів, був людиною волі. В.І. Зарецький
цінував його залізний характер.
Перша зустріч з Віктором Івановичем була вражаючою для мене. Всі юні
художники почувають себе геніями, та
й у художній школі мене хвалили. Досі
переді мною його обличчя – всіяне
зморшками, скуйовджене волосся
стовбурчилося з-під в'язаної шапочки,
сорочка світлого кольору, руки по лікоть у фарбі. Але особливо вразило
його обличчя – змучене, з відбитком
трагедії – неприхованої й непережитої.
Його майстерня по вул. Філатова тоді
була переповнена учнями. Тому мене
він посадив у коридорі малювати Гатамелату (гіпс. – О.З.), чим остаточно
шокував. Коли я зробила перші начерки, В.І. Зарецький підійшов, подивився
і сказав, що це повне г… і що малювати
я зовсім не вмію. Він іноді вживав круті
вирази. Гордість, яка переповнювала
мене за мою роботу, після його слів,
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Вперше опубліковано – Медведєва Леся. Митець, рокований добою. – Київ, 2006. –
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Начерк до автопортрету у ковпаці, 1977 р.,
папір, олівець.

Подушки. 1961 р., папір, олівець.
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здавалось, покинула мене навіки. І я не
помилилась, бо якби тоді все було інакше, художника з мене могло б не бути.
Тоді В.І. Зарецький звернувся до якогось зовсім юного худорлявого хлопця,
щоб той мені показав, як треба малювати, але той малий мені так нічим і не
допоміг. Початковий етап навчання
мені давався важко. І вже на другий рік
навчання у школі-студії Зарецького я
зрозуміла всю мудрість мого строгого
вчителя. Його унікальність полягала в
тому, що він міг тебе зламати, а потім
зібрати і навчити. Це була справжня
школа батога і пряника, в якій усі працювали на виснаження, малюючи вдень
і копіюючи вночі. На жаль, сьогодні педагогів вистачає на те, щоб зламати, – а
збирати і вчити – тяжкий труд і унікальний дар. В.І. Зарецький вчив перш
за все розуміння того, що робиш. Але
спершу була лише інтуїція. Коли копію
Гатамелати було завершено, він перевів
мене у майстерню. Вчилися ми тричі
на тиждень. Найголовнішим у нашому
навчанні було копіювання. Його знайомий фотограф приносив нам у
майстерню фотографії. Це були, переважно, копії з малюнків (голови) Веласкеса, Рембрандта, Хальса.
В.І. Зарецький сповідував академічну
систему «поставленого ока», яке повинно
автоматично вимірювати величини і
відстані. Коли малювали «натуру», не
можна було й поворухнутися. Одного
разу під час такої роботи у мене долу впав
олівець. Я нахилилася, щоб його підняти.
Побачивши це, В.І. Зарецький грубо вилаявся і примусив мене наточити вдома
60 олівців. Ми не мали права відволікатися на такі дрібниці.
На другому році навчання сталася
історія, щасливим фіналом якої я завдячую лише своєму вчителю. Мої батьки вже були розлучені, мали свої сім'ї.
Мама працювала в Африці. Я належала

IІІ. СПОГАДИ ПРО ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО

Місто. 1973 р., папір, змішана техніка.
Три бабусі. 1965 р.,
папір, кольоровий олівець.

лише собі і переживала в цей час
юнацьке нещасливе кохання. Мій стан
був на межі нервового зриву. Я схудла до
40 кілограмів, майже не харчувалася.
Почала пропускати заняття. Віктор Іванович спостерігав це, а потім наказово
мовив: «Я хочу бачити твоїх батьків!».
Невдовзі аналізи показали надто підвищений ацетон у крові, рівень якого
швидко збільшувався. Зарецький вчасно
помітив мій стан і допоміг мені морально не зламатися. «Юність – найтяжчий
вік, – сказав він мені одного разу, – її
треба пережити», – і запросив до себе у
майстерню на Перспективній. Це
вважалося за честь. Тільки тоді у майстерні впродовж довгої розмови з Віктором Івановичем я відчула голод. Відтоді
я почала нормально їсти. Досі пам'ятаю, як він заварював чай, – знімав
свою в'язану шапочку з голови і клав її
на чайник. Коли захворів на рак, йому
потрібна була строга дієта. Досі згадую,
як із задоволенням він їв мої супи. В
майстерні показував мені роботи шахтарського циклу, знайшов свої студентські рисунки і подарував. Впродовж
спілкування з ним ми потрапляли у
світ його невимовної духовної щедрості і відкритості. У нього була величезна енергетична аура. Відтоді я
захворіла рисунком. Так відбулася моя
духовна і моральна реабілітація. Якось

один з учнів В.І. Зарецького мені сказав: «Нельзя боготворить человека!». А
я його обожнювала.
Окрім так званих офіційних занять,
були неофіційні – в Кончі-Озерній.
Там я пройшла ще одну творчу школу.
Працювати з пейзажем В.І. мене вчив
так. Спочатку треба зробити 5–10 етюдів тривалістю роботи по 20 хв. Потім
один довготривалий. Далі – знову кілька короткотривалих, поки технічно не
дійде до автоматизму. Усі ці етюди треба виконати з одного й того ж місця.
Він поважав фанатизм у мистецтві.
Якось у двадцятиградусний мороз я
приїхала в Кончу-Озерну на пленер.
Коли малювати вже було несила від холоду, В.І. Зарецький запросив мене до
будинку і одягнув повстяні шкарпетки.
Аналізувати я навчилась саме завдяки В.І. Зарецькому. Він знав усі
технології в мистецтві. Працював переважно в темпері, часом домішуючи
олійну фарбу, оскільки мав алергію на
неї. Школа художника була неофіційною, тому якісь «доброзичливці», як це
було характерно для тих часів, подали
скаргу в податкову інспекцію. Податок, який треба було сплатити, сягав,
якщо я не помиляюсь, понад дві тисячі
карбованців. Це були величезні на той
час гроші. Дружина Віктора Івановича
Майя Сергіївна Григор'єва попросила
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учнів купити деякі роботи. В мене тоді
було 80 рублів на книжці і я купила два
його рисунки. В той час версію доносу
на школу з учнями ніхто необговорював. Невідомо, як би склалася доля
самого Зарецького, якби не залізний
авторитет Сергія Григор'єва. Певною
мірою він був під його прикриттям. А
інакше просто б знищили, як Аллу
Горську. Страх тоді панував просто
генетичний. Але В.І. Зарецький був художником поза політикою. Так припинила своє існування школа Зарецького.
Він мені завжди говорив: «Вигадай,
намалюй казку, щоб утішало!» – і я
завжди дотримуюся цього принципу.
Незадовго до його смерті приснився мені сон: мій вчитель ображається
на мене, що я давно його не відвідувала. Якраз було дощове літо. Я сіла на
авто і вперше в житті не згадала, де треба виходити. Здається, проїхала на одну зупинку. Коли дісталася майстерні,
побачила В.І. Зарецького, який сидів
перед картиною «Душа піднімається на
небо». Тер морквяний сік і плакав. Я
плакала разом з ним. Потім почали
співати українську пісню. Свою хворобу В.І. Зарецький лікував у травника,
потім у екстрасенса Рудського. Пообіцяв написати рекомендацію в Спілку
художників, але не встиг. На поховання
поїхали ми втрьох – я, Наталка Полтавець і Людмила Щипіцина. На подвір'ї
коло труни стояла картина з янголом,
який обіймає чоловіка. В майстерні –
янгол і муза, яка варить суп. Перед
смертю В.І. Зарецький голодував і
страшенно любив аромат супу. Цей
аромат – і в його роботах. А в картині
він портретував мене як музу.
Завжди буду пам'ятати його улюблені
вислови про мистецтво: «Художник це –
ідіот. Розвиток художницького ідіотизму – це виховання характеру», «Талант – це здатність до розвитку»,
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«Натхнення – це улюблена пісня п'яниці», «Школа обличчя не має»,
«Будеш працювати на Україну – будеш
потрібна», «Мета – творчість». Віктор
Зарецький мав величезні знання з історії мистецтва. Він володів колосальним
масивом інформації про життя і творчість багатьох відомих митців, розповідав дивовижні факти з біографії
Врубеля, Бастьєна Лепажа, Сєрова. Він
знав найменші подробиці їх смерті, і
часом здавалось, що він на певному
тонкому рівні спілкувався з цими
художниками. В.І. Зарецький розповідав, як помирав Врубель. Здається,
всі знають, що він закохався в балерину, потім захворів на венеричну хворобу. Але, щоб швидше померти, він
відкривав вікно і годинами стояв біля
нього. Двадцять років працюючи в
мистецтві, опанувавши велику кількість книжок, я не знаходила там цих
навдивовижу цікавих фактів. Це лише
один з багатьох прикладів. Його
дружина, Майя Сергіївна, пояснювала
це тим, що ще в дитинстві Віктор Іванович перечитав величезну кількість
журналів з мистецтва, які виписував
йому батько. Я переконана в іншому.
Він, як і кожна творча особистість, був
чутливим до всього, був тонким психологом і мав певні парапсихологічні
здібності. Після смерті Алли Горської
він почав займатися йогою, але кинув,
сказавши, що для цього треба мати
гарного вчителя. Він був незвичайною
людиною, відданою своїй справі.
Якось Стус сказав йому, що якби він не
був поетом, то був би орачем. Так він
його і зобразив на портреті. Цей образ
виникає і в інших картинах Віктора
Івановича. Цей образ уособлює і характер мого вчителя – цілеспрямований, фанатично відданий мистецтву.
Київ, 2002

ІV. СТАТТІ

Олеся Авраменко
ПТАХ ДОЛІ ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО*

Одвічні терези життя наміряли Віктору Зарецькому таланту за десятьох,
щедро відважили й енергії для нього.
Але не дали долі. Та хто зна, в чому
справжнє щастя – у благоденстві чи
болісних муках втілення тих незбагненних, Богом даних можливостей, які
називають талантом. Хай і через неспокій. Життя і творчість цього художника ще раз підтвердили геніально
висловлене спостереження: “...блаженний сон душі мистецтву не сприяє”.
Постать Віктора Зарецького і його
творчий доробок – явище, з одного
боку, унікальне, а з другого – закономірне породження свого часу й суспільства. Художник з такою лінією
розвитку творчості в іншому суспільстві просто не міг з’явитися. Оту немалу силу та заповзятість йому довелося
розпорошувати на те, щоб витримати
боротьбу з системою, яка лізла не
тільки в особисте життя, глумилася не
лише над тлінним тілом, а й прагла
коригувати найтонші порухи безсмертної душі, навіть підсвідомість.
Але почнемо з дитинства. Батько
був бухгалтером, людиною чесною,
безкомпромісною, прямою. Через те
надовго не затримувався на одному
місці, й сім’я багато переїздила: жили в
Юзівці, Горлівці, Дніпродзержинську...

Мати, натура артистична й витончена,
була досить освіченою жінкою, прекрасно грала на роялі, любила Шопена, Гріга, співала, трохи малювала.
“Пам’ятаю, мама прибере в хаті, принесе квітів, – любила волошки, – грає,
співає і плаче”, – згадував художник. А
бабуся була вправною кравчинею. Хлоп’ячі спогади Зарецького малюють
невелику світлу кімнату з квітами, старою швацькою машинкою “Зінгер”,
величезним люстром у стилі ампір і
молодих, повновидих, таких гарних
жінок. Він напівдрімав у кутку й
спостерігав ті граціозні примірки. У
пам’яті залишилися чарівні враження
від оголених плечей, тонких ліній рук,
красивих драпіровок, снопів сонячного проміння й мерехтіння непевних
відображень у дзеркалі, а ще співоче
щебетання бабусиних клієнток.
Згадки про пізніше дитинство малюють інші, зовсім не романтичні картини побуту занедбаних шахтарських
міст, бруду, п’яних знебарвлених або,
навпаки, палаючих облич. Під час війни, з квітня 1943-го по жовтень 1945 р.,
Віктор Зарецький служив в армії в
тульському запасному стрілецькому
полку. Коли демобілізувався, йому минав уже двадцять перший рік. Треба було обирати професію. Вагань не було –

*
Вперше опубліковано – Авраменко О. Птах долі Віктора Зарецького // Сучасність. – 1992. –
№7. – С.125 – 143.
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тільки художника. Зібрав свої роботи,
надіслав до академії мистецтв у Ленінград. Відповіді не дочекався: документи й рисунки загубилися дорогою. Тоді
наприкінці літа 1946 року він поїхав до
Києва. Отак з наскоку іспити він, звичайно, не витримав, але привернув до
себе увагу. Йому порадили піти в останній клас художньої школи та ретельно
підготуватися до вступу в Художній
інститут. Так і зробив. А наступного
року був прийнятий на живописний
факультет першим номером.
Учився наче одержимий, не помічав нестатків, холоду, голоду. Притлумлював у собі всі природні поривання,
пов’язані з пробудженням, весно,
юнацьким віком. Буквально прив’язував себе до стільця й малював. А вчителями були знані Михайло Шаронов,
Карпо Трохименко, Олексій Шовкуненко, Костянтин Єлева, Геннадій
Титов, Григорій Мелехов, Сергій Григор’єв. Невідомо, чи були в них ще
колись такі вдячні учні. Художниця
Людмила Семикіна у своїх спогадах
називає Зарецького-студента “фактичним ченцем мистецтва, блискучим
теоретиком, невтомним творчою впертістю”. Він отримував іменні стипендії,
спочатку ім. І. Ю. Рєпіна, потім вищу –
сталінську. Дипломною роботою була
картина “До Мавлозею”. Не забуваймо, Зарецький навчався і починав
творчий шлях у період чітких і єдино
правильних догматів. Тоді він у них,
можливо, навіть вірив і чесно їх дотримувався. Хоча тема – черга до мавзолею Леніна – була лише приводом для
змалювання багатофігурної композиції. А в ній треба було виявити несхожість та життєву правдивість типажів
людей різної національності, тим
самим продемонструвати свою майстерність та професійний рівень. Складність поставленого завдання й блискуче
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Біле (Минуле).

його розв’язання могли б високо оцінити і передвижники, й академісти. Так
само вирішила й екзаменаційна рада
інституту – дипломна робота Віктора
Зарецького отримала вищий бал. Молодого художника залишили викладати
живопис у Художньому інституті, де
він працював з 1953-го по 1957 р.
На останньому курсі інституту він
одружився з художницею Аллою Горською. Через рік народився син Олексій.
Треба було заробляти на хліб щоденний. Як? На той час у художньому
комбінаті було доволі замовлень на
портрети “проводирів” та “керманичів”. Але молодечий максималізм
Зарецького не дозволяв йому зловживати цим заробітком. Тому і перші роки
після навчання здебільшого займався
графікою. Розмаїтість тематики фондівських замовлень у цій галузі була
ширшою. Та без живопису жилося
важко, накопичувалася невдоволеність, нервовість. Настала несподівана
і нікому незрозуміла внутрішня криза.
І справді, що він міг бажати ще? Талант
шалений, майстерність є, має сімейний прихисток – красуню дружину,
росте синочок. До того ж – відлига –
завирувало мистецьке та суспільне
життя. А він невдоволений собою. Йому всього замало. Ось що він собі тоді
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казав: “Ремесло, вміння не має національності. Майстерність є майстерність. Вона така, як була і за часів
Веласкеса. Головне в цій (реалістичній)
школі – постановка ока. Школа має
вибухнути в майстрі”.
Почав гарячково шукати опори.
Поїхав у місця, де минуло дитинство,
де формувалися перші сильні враження від зіткнень з реальністю. Там знайшов свою першу серйозну тему. І
перший свій, поки що ніким і ним
самим остаточно не усвідомлений
протест проти застарілих і обмежених
уявлень про реалізм у мистецтві, проти
догм і штампів сучасного йому
художнього процесу.
Шахтарська тема, яку він відкрив
для себе, була ще не “затертою” іншими художниками й несла із собою свіжий струмінь думки, сприйняття
дійсності та її перетворення. Такі полотна “Після зміни”, “Жаркий день”,
“Шахтний двір”, “Зміна”, безліч етюдів, портрети шахтарів та шахтарок. Це
не були типові ура-парадні картини тих
років. У картині “після зміни” змальовані хлопці, які щойно піднялися з
шахти. Їхня фізична краса й молода
сила з першого погляду відвертають
увагу від того, які вони чорні й зморені.
Картина гарна своїм колоритом, вся

Зелене (Майбутнє).
Триптих “Мистецтво”, 1987 р.,
полотно, олія, темпера.

ніби світиться барвами й оптимізмом,
таким властивим молодості та здоров’ю. І все ж спадає на думку: “Чи
надовго їм вистачить молодечого запалу та снаги?” Тодішній міністр культури О.З.Бабійчук дуже нервово
відреагував на це полотно й наказав
зняти його з республіканської художньої виставки, заборонив вести на Всесвітній фестиваль молоді та студентів у
Москву. Мотивував своє рішення так:
“Якщо молодь побачить цих чумачих
хлопців, хто ж тоді піде на шахти?”
Визначення своєї теми важливе для
кожного митця. Без теми немає і художника, бо саме вона концентрує і
мобілізує творчий потенціал, дає можливість цілеспрямовано та яскраво
виявитися творчій особистості. Часто
слугує тією самою запальною сумішшю, що провокує талант, збагачений
школою та майстерністю, на творчий
вибух. Таких вибухів у житті Зарецького було кілька. Другим – так званий
“селянський” період його творчої біографії. Він багато в чому був підготовлений захопленим вченням народного
мистецтва, як ужиткового, так і образотворчого. Тоді Віктор Зарецький
разом з дружиною Аллою Горською
відкривали для себе світ та обрії
народних уявлень про красу, життя та
179

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті
космос. Вони прискіпливо вивчали
народний одяг, вишивки, витинанки,
писанки. Були вражені мальованками
Марії Приймаченко і Ганни СобачкоШостак, вибійками Євмена Повстяного, соломкою Олександра Саєнка...
І коли Віктор Зарецький приїхав до
Горностайпільського колгоспу ім. Леніна, Чорнобильського району, всі ці
враження не забарилися відгукнутися
в його полотнах. Тоді ж він відкрив для
себе і справжню поезію сільської праці,
яка крилася у поважливому ставленні
до неї. Він приїздив на Чорнобильщину кілька років підряд. Там з’явилися композиційний “Портрет ланкової
Поліни Сироватко”, “Дівчата”, “Доярки Катря Ващенко і Ганя Євтушенко”,
“Портрет Ганни Струк”, “Ранок”,
“Хустки полощуть” тощо.
Тоді, в шістдесяті роки, Віктор
Зарецький опинився на гребені художнього життя, спілкування, визнання.
“Дуже красиві були часи і вони дуже

Побачення. 1967 р., папір, олівець.
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трагічно кінчилися. Цілий детектив”, –
згадував потім художник.
Окрім живопису, у нього з явилася
ще одна справа – монументальне мистецтво. Про нього він казав так: “Пішов по сірники, а захряс на багато
років”. Працював на цьому терені разом з дружиною і завдяки їй. Згадував
той час так: “Ми працювали, захоплені
ідеєю, не думаючи про гроші, відпрацьовували величезну кількість варіантів. Ішли найскладнішим шляхом.
Шукали оригінального, а не звичайного рішення”. У них були однодумці, з
якими разом працювали. Це Григорій
Синиця, Галина Зубченко, Галина Севрук, Людмила Семикіна, Борис Плаксій, Геннадій Марченко... Серед їхнього
доробку – мозаїки на експериментальній школі № 5 Донецька, в ювелірному
магазині та ресторані “Україна” Маріуполя, оформлення ресторанів “Полтава”, “Вітряк” у Києві, композиція
“Прапор Перемоги” у Краснодонському музеї “Молода гвардія”.
Алла Горська була, за висловом
Леся Танюка, з тих жінок, що йдуть
супроти течії. І вона йшла не тільки
супроти звичного буття, а й проти
системи, яка після незначного послаблення знов почала душити все живе,
що потяглося до національної культури, до власних джерел та традицій. Час
“відлиги” минув. Знову почалися репресії, хай і на новий кшталт. Горська
кидалася у самий вир: була на процесі
Ярослава Геврича, протестувала проти
арешту Валентина Мороза, підписувала
протести киян, поширювала самвидав...
Усе це не могло так минутися. Не міг
залишитися непричетним і Віктор
Зарецький. Найглибший слід у його
душі та долі полишила історія з колективним листом, підписаним великою
групою інтелігенції, в тому числі й
київськими художниками, на ім’я
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керівників партії та уряду СРСР, у
якому висловлювалася тривога з приводу порушення законів, нехтування
елементарними правами громадян
СРСР. Лист потягнув за собою багато
неприємностей людям, що підписалися під ним. За це виносили суворі
догани, виключали із Спілки художників. Найбільше ставили у вину те,
що текст листа був цитований і коментований західною пресою. Зарецького
покарали по “партійній лінії”, й до
того ж йому довелося пережити немало
принижень. Довго він потім згадував,
як один із спілчанських генералів,
учитель багатьох художників, тупотів
ногами й кричав, що змішає його з
гноєм, зітре на порох, не допустить на
виставки жодної роботи. Відтоді роботи художника експлуатували з осторогою, по закутках. (Аллу Горську,
Галину Севрук та Людмилу Семикіну
було виключено зі Спілки художників і
поновлено лише в 1990 році).
Союз Віктора Зарецького з Аллою
Горською був яскравим і непростим.
Обидві постаті надзвичайно сильні та
цілісні, але протилежного спрямування.
Алла – відкрита назовні, рвучка й
безапеляційна. Прагнення творити
великі справи, спілкуватися з людьми й
вести їх за собою інколи навіть притлумлювало спрагу художньої творчості.
Вона була загальновизнаним лідером у
Клубі творчої молоді, керованому на
початку шістдесятих Лесем Танюком. І
художницький її талант вияскравлювався саме в гармонії з громадською і,
зокрема, правозахисною діяльністю.
Віктор – не менш заповзятий і
діяльний, не менш відкритий. Але
відкритий інакше. Він готовий був
віддати все, та до себе в душу допускав
не кожного, бо був надчутливим, і
часто-густо вторгнення в його світ, навіть зацікавленої людини, оберталося

для нього травмою. Його проблеми були
в іншому вимірі – переважно і принципово мистецькому. І це ніколи, ні на
хвилину не відпускало Зарецького. Усі
перипетії життя перетравлювалися і,
раніше або пізніше, проростали свідомо, а частіше неусвідомлено в його
мистецтві. Натура Віктора Зарецького
була такою, що реалізувалася через
складні процеси, в яких величезну роль
відігравали споглядання та усамітненість. При всьому його прагненні віддавати себе необхідності висловитися й
поліпшити людство, він був приречений
на самотність. Це була самотність у юрбі.
Він був скромним, нерішучим у буденних справах. Ніколи не прагнув досягти
якихось переваг над товаришами. Але не
в мистецтві! Тут він був затятим. Йому
було потрібно все або ніщо.
Він був учителем і поводирем,
натхненником і розкривачем глибин і
таємниць у світі мистецтва. Вона –
світла й піднесена, сприйнятлива й
сповнена діяльності та мрій, чесна й
пристрасна, жіноча і приваблива. Їх
притягувало одне до одного й водночас
відштовхувало, ніби два магніти. Це була
справжня, драматична й піднесена
любов. Ця любов обірвалася трагічно,
безглуздо й страшно. Нетьмарне світло
її горіння й жорстокий біль загибелі
художник проніс до кінця свого життя,
зберігаючи в душі двадцять років. Він
довго мовчав про це. А перед смертю
наче прорвало й вилилося у картинах,
присвячених пам’яті Любові й Трагедії.
Надзвичайна, майже містична чутливість була властива Віктору Зарецькому. Його душа, інтуїція були як
радари, настроєні назустріч інформації, що її несла підсвідомість. Він не
завжди умів її прочитати або вчасно
розшифрувати, з’ясувати для себе, та
коли все ж таки дослухався, то став
провидцем, віщуном. До того ж його
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доля ще в дитинстві заклала у підсвідомість немало фатальних дороговказів – починаючи від маминої
музики, що відізвалася мелодійністю і
пісенністю, а то й конкретною темою у
живописі. Мамині приватні уроки гри
з часом надихнули його на створення
власної студії живопису. Бабусині примірки – краса жінок, тканин, дзеркал і
рухів – відгукнулися у творчості, а
швацька машинка “Зінгер” виявилася
фатально провокаційним предметом у
його житті. Батьківська безкомпромісність була використана для підтвердження вірогідності надуманих версій
як вбивства дружини, так і начебто
самогубства самого Івана Антоновича.
Віктор передчував лихо з дружиною. Двадцять сьомого листопада 1970
року Алла Горська телефоном домовилася зі своїм свекром про те, що приїде
до нього, провідає і забере до себе
швацьку машинку “Зінгер”, що стояла
після смерті Вікторової матері в оселі
батька без діла. Спочатку і Віктор
Зарецький мав намір поїхати з нею.
Але завітали знайомі, з ними він
засидівся за чаркою і розмовами до
ночі. Потім часто мучило відчуття, що
його тоді наче хтось за руку тримав, не
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пускав з нею. Вранці-рано підвестися
не міг і лише чув, як грюкнули двері за
Аллою. Ніколи не турбувався довгою
відсутністю дружини – знав її непосидючу вдачу. А тут не міг не дочекатися
вечора. Зрештою, вечора діждався, а її –
ні. Наступного ранку відіслав телеграму до Василькова і відповідь оплатив
наперед. Не знаходив собі місця і сам
дивувався: “Чого б то?” Ну, затрималась у батька, то й добре, допоможе
трохи старому, прибере, їсти зварить”.
Прийшла
телеграфом
відповідь:
“Адресат відсутній”. Це вразило і злякало: Алли могло там і не виявитися,
але куди подівся батько? Кинувся на
автостанцію. Вже темніло. Все, що
відбувалося в ті кілька днів, Віктор
сприймав як знамення: автобус, яким
він їхав до Василькова, потрапив в
аварію – розбитою шибкою поранив
обличчя і руки, – весь був закривавлений. Дістався батьківського будиночка вже пішки й закам’янів від нової
навали поганих передчуттів. У хаті не
світилося, пусте подвір’я було припорошене першим снігом, а на снігу –
лише вервечка слідів листоноші: туди й
назад. Більше нічого. І все ж надія
вмирає останньою. Він стукав у двері,

Автомобіль, 1988 р., полотно, олія.
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зазирав у вікна, кричав і кликав. Тихо.
Привів дільничного міліціонера. Знову
обійшли довкруж. Дарма. Той сказав
прийти на ранок. Змучений, Віктор
повернувся у Київ і пішов до близької
Аллиної подруги Надії Світличної.
Розповів про все, що сталося, й просив
з’їздити. Сам уже не міг – фізично і
морально. Надія Світлична сповістила
Євгена Сверстюка, і вони, Вікторові й
Аллині друзі, прийняли на себе той
страшний тягар наступних чорних
днів. Поїхали до Василькова, перебороли нехіть та зволікання міліції,
відчинили хату. А там усе прибрано,
ніщо не вказує на трагедію. Відкрили
люк у сінях. Там була Алла, давно вже
нежива, чомусь у чужому одязі та
перуці.
А батько? Його знайшла міліція
напередодні, двадцять дев’ятого листопада, біля “Фастова-2” – загинув
“унаслідок відокремлення голови від
тулуба колесами залізничного транспорту, що рухався”.
Спочатку у вбивстві Алли Горської
звинувачували Віктора Зарецького. І
хто зна, як би все обернулося, коли б не
було у нього кількох “залізних” алібі –
друзів, що засиділися й лишилися
ночувати з 27-го на 28 грудня, телеграм, автобусної аварії, першого снігу.
Допитували й сина Олексія, показували обом голову батька, тримали в
камері. Вимагали, щоб Віктор зізнався
у злочині. Стрес був величезний. Зарецький дуже переживав за сина й, аби
припинити знущання, не травмувати
осиротілу дитину, він змушений був
погодитися із запропонованою версією
про те, що вбивство побутове і викликане непорозумінням між батьком і
невісткою. Мабуть, тоді – справді це був
єдиний вихід – погодитися із зручною
для органів версією. А може, на якусь
хвилину і сам Віктор Зарецький повірив

у неї. Та навряд чи так, бо розказував, що
його страшенно вразив той факт, що в
хаті залишилися окуляри, без яких
батько навіть у двір не міг вийти, де вже
там було Фастова дістатися...
Сховатися від долі –
Не судилось.
Ударив грім – і зразу
Шкереберть.
В. Стус
Вікторові здавалося, що він не витримає і збожеволіє. Він відмовився
прощатися з Аллою, назавжди зберігаючи в пам’яті живий і сповнений сил
рвучкий образ дружини. Після усього
відчував себе зацькованим звіром. Поранена душа боліла безнастанно. Художник тамував той біль працею, а він
випорскував із грудей і полишав свій
слід на полотні, наче жива істота,
борсався, і годі було його приспати. І
все життя “пекельною свічею” жалила
серце художника примара спотвореної
долі, обірваної, понівеченої любові,
хоча й була вона нерівною, непростою,
відкритою усім вітрам, як їхня квартира
на вулиці Рєпіна. Василь Стус у вірші
пам’яті Алли Горської, проголошеному
над свіжою могилою, промовив:
Ярій, душе. Ярій, а не
ридай.
У білій стужі сонце
України.
А ти шукай – червону
тінь калини
На чорних водах – тінь
її шукай.
Художник шукав ту тінь усе подальше життя. І лише перед смертю знайшов, і не тінь, пружне молоде дерево.
Він написав портрет Алли Горської: “А
ми ж тую калину та й піднімемо”. Та це
через двадцять років. А тоді він став
затворником, жив мало не в злиднях.
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Опинившись у такій скруті, сильно
перехворів, але знайшов вихід у творчості та педагогічній роботі.
У художній студії Віктора Зарецького (нею слугувала майстерня на
вул. Філатова) молоді хлопці й дівчата
не просто вчилися малювати, а й осягали закони прекрасного. Духовна аура
митця, енергія його думки і творчості
були на диво потужними. І кожен, хто
потрапляв у це магічне коло, спілкуючись з художником, опинявся ніби в
іншому вимірі, де панували категорії
краси, добра, де перевалювали пошук і
самовіддана праця. Надзвичайно багатий на ідеї, він не тільки натхненно втілював їх у своїх роботах, а й щедро
роздавав кожному, хто хоч трохи цікавився тим. І, звичайно, учням, яких дуже
любив і стежив за їхніми подальшими
кроками. Смисл цієї своєї діяльності
Зарецький бачив у тому, щоб не просто
навчити малювати з натури, тобто ремеслу. Головне, на його думку, розуміти
мистецтво, любити і розбиратися в ньому, знатися на стилях, осягнути їхні формотворчі принципи й у свої роботи
неодмінно вкладати ідею, бо без цього
художнього твору не буде. Він прилучав
своїх учнів до того, що зрозумів і вистраждав сам. Природні здібності й
честолюбні поривання молодих людей,
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які приходили до нього, не пригнічувала муштра, бо переважав там образний підхід до відтворення натури, до
сприйняття цілого світу. Творчість
учнів Зарецького тепер великою мірою
формує картину сучасного українського мистецтва.
Перша половина сімдесятих років
минула для Зарецького в роботі по
оформленню трьох театрів. Він був
головним художником монументальнодекоративного вирішення ІваноФранківського, Сімферопольського та
Сумського театрів. Ця каторжна праця
(каторжна через погану організацію
виробничого процесу та складність координування різних галузей виробництва) займала художника, здавалося
б, цілодобово. Аж ні, виявляється, він
знаходив час і для живопису. Особливо
вирізняються дві картини тої доби: “Романс. Портрет Ірини Заславської” та
“Квіти натхнення. Портрет Раїси
Недашківської”. У них – прагнення вирватися з тенет звичайного реалістичного погляду на натуру й образ у
живописі. Думки й душевні поривання
непросто знаходили згоди з оком і рукою. На цих роботах майстер “ламався”. І справді, офіційна система
цінностей, у руслі якої він виховувався
і творив, була настільки важкою і непо-
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вороткою брилою, що подолання в собі
її зашкарублості вимагало неабиякої
ломки.
Портрет Ірини Заславської надзвичайно драматичний. У ньому тільки
намічається можливість прориву в
декоративізм, який відбудеться в наступному, – Раїси Недашківської.
“Романс” можна назвати драматичноекспресіоністичною картиною. Ірина
Заславська була близькою подругою
Алли Горської, брала активну участь у
правозахисному русі і, зокрема, в поширенні того листа, про який уже
йшлося, разом із чоловіком Юрієм
Цехмістренком зазнала поневірянь і
утисків у “ранзі” дисидентки.
Цей портрет пророчий. У ньому не
тільки відсвіт страждання і болю, а й
передчуття досить близького кінця.
Ірина Заславська через кілька років
померла від раку. Як часто ця хвороба
вражає людей, що зазнали несправедливих, гірких душевних терзань1. Під
впливом непересічних творчих особистостей Алли Горської та Віктора Зарецького Ірина Заславська відкрила в
собі художній хист, який, врешті, морально підтримав її в лиху годину, –
вона створювала невеликі декоративні,
виконані з великим смаком композиції
з бісеру. За ескізами Зарецького і разом
з ним зробила декоративне оформлення каміну в польському консульстві в
Києві.
Художник змалював шляхетне обличчя гарної жінки з тонкими рисами
й згорьованими очима. Пишне
каштанове волосся вже торкнула сивизна, горіхові теплі очі повні смутку, в
нервових тонких руках – гітара. Костюм, волосся, спалахи фону – оранжево-коричневі, гарячі та якісь
1
2
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неприродно для цього кольору тривожно-болісні. Вони вносять відчуття
безпросвітності, нескінченної муки. А
півонії над головою портретованої, –
давні символи добробуту та багатства, –
вже перезрілі й ось-ось осиплються, не
витримують барвної віхоли, що кружляє, нуртує на тлі. У цьому драматичному портреті зболеними очима
прозирає тужлива душа самого Зарецького, тут вона висповідується сповна.
Вияв неусвідомлено провісницького дару художника модна побачити в
багатьох роботах. Таким був і перший
портрет Раїси Недашківської2. 1974 рік –
молода, сповнена сил і творчих пошуків, нестримно красива і вже визнана в
Україні актриса кілька сеансів позувала
Зарецькому в своїй крихітній квартирці десь у районі Брест-Литовського
проспекту. Він будував картину на

Сам художник помер також від раку.
Майстер створив три портрети актриси.
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контрастах, і понад усе його займали
очі та тернова хустка. Багатий візерунок хустини вигравав на тлі статечної
сукні. Пекучий погляд темно-вишневих очей світився на білому “заквітчаному” фоні. А той фон, на якому
чітким силуетом малювалася фігура, за
пластичним і кольоровим рішенням,
контрастувала із орнаментальним полем хустини. Отак зіткнулися на полотні
ілюзії пластичного і нереально-білоквітного фону: драматизм поривань і
творень, що втілився у барвній розкоші
тернового поля, й сувора реальність
темної плями наглухо застібнутої сукні, що не тільки стягнула й приховала
плечі, груди, шию, примусивши виструнчитись і завмерти, а й ніби стисла
у залізних лещатах блискучі вияви
таланту в творчості. (Пригадаймо, аж
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двадцять років пролежав на кінематографічних полицях прекрасний
фільм Аскольдова “Комісар”. Якби він
був показаний вчасно і розкрив би
всьому світові неординарний талант і
тонку красу молодої Недашківської, чи
не склалася б її доля щасливіше? А так
вони залишилися незатребуваними
повною мірою. Врешті, як і талант самого Зарецького).
А художник, здавалося, ні на хвилину не полишав власних пошуків і
йшов у них через осягнення образотворчого фольклору народів світу, а
також творчих набутків імпресіонізму,
експресіонізму, модерну та інших
“шкідливих” на той час течій і стилів,
долаючи жорстку інформаційну ізоляцію, найабсурдніші заборони й табу.
Він разюче відчував згубливість штучно розірваного перебігу часу і традицій.
Про справжній розвиток не тільки
світового, а й національного мистецтва, як і вітчизняної історії, дізнавався
кружним шляхом.
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Схвильовано переживши живописний декоративізм пуантилізму, лаконічну й парадоксальну виразність
фовізму, живописний артистизм відтворення “першого враження” імпресіонізму, він заглибився у мистецтво модерну,
зокрема естетики “мирискусников”, а
також у національну традицію, освячену
іменами П.Холодного-старшого, М.Жука,
Ф.Кричевського, Є.Михайлова, П.Волокидіна, підтриману актуалізацію поетики стародавньої ікони та українського
народного мистецтва й цікаво пов’язану
з віденською сецесією.
Приблизно наприкінці сімдесятих
років до Зарецького потрапляє альбом
творів видатного віденського живописця, який працював на межі ХІХ та
ХХ століть, Густава Клімта. Знайомство
з творчістю цього “чужого нашій ідеології, буржуазного” художника виявилося тією чекою, яка необхідна, аби
граната вибухнула. Знахідки та настрої
великого віденця виявилися співзвучними з пошуками Зарецького. Наука у
Клімта не була буквалістською. Зарецького вразила довершена блискуча
художня система, яку звів до певного
знаменника й сформулював своїми
творами Клімта. Саме ця система й
дала поштовх новому етапу творчості
Віктора Зарецького. Осягнувши її
закони, він уже розвивав її, виходячи із
реалій власного життя. Надзвичайно
магічним і привабливим виявився для
художника світ життя і творчості,
побудований Клімтом. Для Зарецького
він перетворився на ірреальну примару
нездійсненних можливостей, мрій,
ілюзій. Крім того, сама атмосфера
кінця ХХ століття, кінця її тисячоліття
нашої ери виявилася співзвучною
часові, який колись породив явище
модерну. Співзвучно і тим катастрофам, які стрясали планету, і екологічним тривогам, і апокаліптичному
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самовідчуттю людей; втім, і справді
краси, яка вилікує душу, а можливо, і
врятує-таки світ. Хіба що напруга
пристрасті й страху, приреченості й
надії у нинішньому столітті значно
вищі. Тому звернення Зарецького до
модерну виглядає досить логічним.
Треба зауважити, що такого роду
апеляції нині властиві певному віянню
в українському мистецтві, не надто ще
вияскравленому. Проте відчутному й
вельми різноликому. Це віяння окреслюється у напрямок, який можна назвати неомодерном або неосецесією.
Викристалізування цієї тенденції, першопоштовх її виникнення щільно пов’язаний з іменем Віктора Зарецького.
Художник глибоко переосмислював
пластичні й колористичні принципи
модерну. Активно використовував символіку та інакомовлення, притаманні
цьому стилю, а ще гостріше й більшою
мірою властиві сучасному мистецтву,
яке буквально просякнуте міфотворчістю, містицизмом, містифікаціями й
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часто зумисне не розтлумаченою значимістю. У роботах живописця, вітально вельми потужних, прозирає віра в
порятунок, у краще і навіть прекрасне
майбутнє. І хоч історія довела утопічність таких спокус, усе ж мимоволі
переймаєшся почуттям художника, що
виявляється не в гномічному або екзальтованому звертанні до неба і вищих
сил, а через втілення на полотні драматизму діалектичних зіткнень, через
шаленство життя і “згубний захват” протистояння, через наперед усвідомлену
зумовленість кінця і тісний зв язок
людини з космічними процесами.
Через сім років після власної трагедії, він таки знайшов душевний
прилисток, одружившися з Майєю
Сергіївною, відтоді Зарецькою, дочкою
свого інститутського вчителя і колеги
Сергія Григор’єва. Знали одне одного
здавна і товаришували багато років.
Через деякий час вони переїхали жити
до Кончі-Озерної (називали також
Конча-Заспа – О.З.). Там у Григор’євих
будиночок. І, завдяки дружині, Віктор
Зарецький нарешті покинув монументальне мистецтво, перестав займатися
для заробітку графікою для журналів та
видавництв і з головою занурився у
станковий живопис, у поле тієї діяль-

Берег Дніпра в Конча-Заспі. 1981 р.,
папір, акварель.
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ності, яка найбільше імпонувала його
душі, відповідала хисту. Помалу минав
тяжкий період болінь пораненого
серця. Життя в Кончі-Озерній пробудило предивний талант Зарецькогопейзажиста. У його пейзажах природа
виступає ще одним, неперевершеним
витвором мистецтв, що своєю сліпучою красою ввижається художнику
подібним до міфічного раю. Пейзажні
картини – свого роду медитації, в яких
відбулося і тремке натхнення художника, і його подивування незбагненністю природного творення, і пошуки
цвіту папороті, які у чарівника Зарецького щоразу закінчувалися несподіваною знахідкою. У його пейзажах
нерідко з являлися алегоричні або казкові
постаті: “Літо”, “Джерело”, “Лебеді”,
“Храм”... А то й досить реальні зображення набирали алегоричного звучання,
як у картинах “Зимовий бал”, “Травень”,
“Зимовий вітер”.
Екологічна тема й ідея порятунку в
природі, що лишається мало не єдиним життєдайним і все ще не вичерпаним джерелом краси, були у творчості
Зарецького дуже важливими. Художник вважав, що людству потрібні закони, які б карали за спаплюження зеленого
світу так само суворо, як за навмисне
вбивство людини: “Тоді тільки ми зможемо вберегти планету і повноцінне
життя не лише нинішніх, а й прийдешніх поколінь”. У пейзажі “Сполохи”
надзвичайно сконцентровано відбилися ці ідеї художника. Назва звучить
досить тривожно, але в картині спалахнули лише ранкові промені на різнобарвному листі, на багряному
верховітті дерев. Віктор Зарецький у
цій композиції гармонійно поєднує
різноманітні техніки, стилі, прийоми.
Пуантилізм, втрачаючи виразність
окремої цятки, переростає в імпресіонізм. Великі локальні плями під-
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тримують сфумато прохолодного
ранку. А живі, рухливі малесенькі
кільки – голівки квітів – наче грають у
“довгої лози” й біжать слідом за
чередою. Корови також змальовані не
окремими фігурками, а через картату
гру чорних і білих розводів. І делікатна
смужка, поцяцькована золотою фольгою, створює враження блискотіння
роси на зелах. Обрана художником
техніка копітка, ювелірна. У Зарецькому жили й сперечалися, все ж органічно співіснуючи, величезна енергія
руху, яка виплескувала думки на
полотно й гнала художника далі, й
величезне терпіння, що живилося любов’ю до вивершеності, витонченості,
професіоналізму у вищих його виявах.
“Сполохи” – одна з таких викінчених,
тонко зроблених картин. У ній виявилася предивна гармонія ювеліра з
монументалістом в одній особі.
Міфотворчість, міф з часом остаточно стали характером свідомості
Віктора Зарецького й часто-густо способом дії. Бо він міфологізував не
тільки персону, а й процес спілкування
з нею, а також і явища природи, навколишній простір, певні вияви життя.
Щось переводячи в характер ритуального дійства, а щось у легенду, казку.
Спираючись в одному випадку на
фольклорну космологію, в другому – на
біблійні мотиви, а в третьому – на язичницькі, що одухотворяють природу.
У картині “Портрет Василя Стуса”
художник дивним чином зосередив і
відбив цілу долю поета. Колись, у бесіді
з Віктором Зарецьким, Василь Стус
признався, що якби міг обирати собі
долю, якби наважився все кинути й
робити що заманеться, то працював би
на землі – орав, бо то найбільше для
нього щастя.
Спливло немало років, і Зарецький
змалював Стуса орачем. Ця картина

Двір на вулиці Льва Толстого. 1959 р.,
картон, олія.

сповнена семантикою часу й поетичними символами. Поет оре цілину. Ця
плугатарська праця важка, бо цілина –
то не тільки квітуче поле, а й чорна
занедбана пустка, яка візуально й емоційно обертається у картині мало не
проваллям, а символічно – смертю. І
Птах долі, у якого хвіст справжньої жарптиці, має золоту, але посивілу голову й
веде, замруживши очі, свого поетаплугатаря у безмежний чорний простір, у
ніч, у небуття. Цей образ-символ пролетів крізь творчість художника, вигулькнувши із шістдесятих, з картини “Птах
часу”, став символом ясних сподівань,
але гіркої долі, що веде у передчасну
смерть, а приводить у безсмертя.
Досить умовно, але в реалістичній
манері змальовані фігури Стуса і його
змореного коня виглядають прибульцями з іншого виміру на тлі декораивного буяння трав життя і чорного
провалля смерті.
Птах – метафора, що супроводить
творчість Зарецького крізь усе життя.
Образ цей дуже багато означає й уособлює в розумінні художника. Це і життя, і
час, і доля, і краса, і рух, і поезія, і мрія...
Часто в його творах фігурує дерево
як символ всесвіту, життя, долі і
189

Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи нариси спогади статті
прозріння: “Вогненне дерево. Знак
біди”, “Дерево мистецтва”, “Коріння
дерева”, чорне дерево у “Вознесінні”.
У картині “посадити дерево”
веселка, – знак добра, – єднає небо й
землю, коріння й небозвід, пронизуючи і включаючи в одне неруйнівне
коло й людину. В образі садівника
проглядають автопортретні риси. А
притримує гінке тонке деревце, благословляючи його, Ангел-Весна у білих
шатах, з одухотвореним обличчям.
Вона – уособлення чистоти і свіжості,
посланниця Веселки (бо крила –
спектр) і Сонця (німб – золото). Якщо
Василь Стус мріяв бути орачем, то
Зарецький бачив себе садівником.
Зв’язок з природою був для нього
важливою частиною життя. У цьому
полотні образ Весни особливо яскравий, сповнений енергії та надій, що
втілено бездоганним, хоча й напруженим сполученням пурпурного, ультрамарину та інтенсивного зеленого
кольорів. Святість природи, в якій відбувається кровообіг життя, звучить у
цьому творі яскраво й оптимістично.
“Весняні клопоти” – також з останніх картин Зарецького. У ній він ще
раз висловив пієтет і повагу до людської праці на землі, які виплекав ще
замолоду, портретуючи доярок на
Чорнобильщині. Садіння картоплі
зобразив як священний ритуал, гідний
звеличення. У чоловічій постаті змалював себе. А жіноча фігура сприймається
небесною, одухотвореною силою, символом самої заквітчаної Деметри.
Космогонізм творів Зарецького
живився переважно інтуїцією, підтриманою інтересом до язичництва, народних легенд та уривчастими відомостями
з індійських, японських та китайських
філософських трактатів. В останні роки,
завдяки тому, що стали доступними
праці Вернадського, дослідження видат190
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них філософів, таких як Соловйов,
Розанов, Бердяєв, Флоренський, уявлення про природу Людини і Суспільства, Землі та Космосу в творах
Зарецького стрімко поглиблювалися й
ставали ціліснішими.
Художнику нерідко можна закинути невідповідність між декоративним тлом, загальним настроєм картини
й реалістичним змалюванням героїв,
особливо їхніх облич. Цей конфлікт
професійно дошкуляв і самому майстрові, він боровся з ним, але дилема
виявилася глибшою за суто візуальний
або мистецький рівень її сприйняття й
трактування. У цьому неусвідомленим
для художника виявився глибший конфлікт, що накладався на всю творчість,
на життя, відбивався в душі, тримав, мов
за ґратами, волелюбні вияви митця.
Створивши у своїй уяві ілюзорний,
примарний світ, сповнений краси (а
подеколи красивості), естетства, витонченості, часто із декадансними рисами,
він не міг уникнути драматизму і конфліктності, що незмінно просотували все
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життя. Живучи серед соціалістичних
радянських реалій, нерідко у злиднях, в
антиестетичному середовищі, він писав
картини, схожі на прекрасний сон. І, як
у кожному, навіть чарівному сні, в них
виникали й відзивалися реальні, досить
заземлені події, фігури...
Віктор Зарецький прагнув скинути
з себе моральні й світоглядні пута,
накладені суспільними стосунками,
але остаточно подолати їх все ж не
вмів. Хоча все одно виривався дуже
далеко і творив своє, передчасне у тому
суспільстві, мистецтво, в якому відбилася жагуча спрага краси, гармонії,
щастя, і, головне, вільного лету. Активно змінити навколишній світ він
навряд чи мірявся, а ось власний,
неповторний створював безнастанно і
був повен ідей та сподівань і сил настільки, що не вистачало часу, двадцяти чотирьох годин на добу, і він
панічно боявся не встигнути. Гарячково
починав роботу за роботою, переважно

Жінка сидить (незавершено), 1988 р.,
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вдовольнявся тим, що ідея висловлена
в цілому, часто схематично відтворена
на полотні, й залишав картину незавершеною. Сподівався деталі довести
пізніше, колись.
Травмована душа художника шукала втіхи, спочинку, знаходячи їх
ненадовго лише в ілюзіях. Це робилося
свідомо і з часом стало його філософією. Він нерідко говорив, що казку
треба творити для себе самому, бо
інакше її ніхто не складе. Своїм життям
і творчістю художник нагадує образ
одного з ранніх сонетів Б. І. Антонича:
І мрій снуєш сріблясте волоконце,
І вверх глядиш, мов навіжена риба,
Яка побачила хоч раз вже сонце.
Складається враження, що Віктор
Зарецький за життя на якусь хвилю
побачив те сонце Істини, якої прагнув.
Побачив він його у своїх видіннях, чи
зійшло на нього прозріння, чи відкрив
його, вивчаючи історію мистецтва, чи
видумав і повірив – важко сказати.
А він таки щось дуже важливе знав
і передчував. Мабуть, невипадково був
народжений під знаком Водолія. Як
запевняють астрологи, гряде на Землі
епоха саме Водолія й несе глобальні
зміни на краще, піднесення гуманності, гармонії, мистецтв.
Сутність живопису Зарецького останніх років – у звертанні до краси у
будь-якому її образі: у вигляді квітки,
жінки, пейзажу або ж кольорової плями, лінії, форми. Це була реакція на
остогидлу бездуховність і сірість оточення – міст, жител, людських взаємин. Знайдену краплю краси він
возвеличував до найвищого ступеня,
надихався нею, впивався, заповнював
нею всю картину й страждав, що не увесь
Простір, не все Життя, не цілий СВІТ.
Його вразлива душа чутливо реагувала на дітей. У них він бачив незамулену чистоту сприйняття, ще не
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знищену ідею і надію на спасіння. Він
поважав дітей, спілкувався з ними на
рівних і малював то в подобі ангелів
(“Дерево Мистецтва”), то малими садівниками серед квітучих лугів (“Діти.
Перше кохання”), то у дитячих розвагах
(“Оленка”), то вже в стані пробудження
мистецьких нахилів (“Намалюй мені
синього птаха”) або на порозі отроцтва
(“Наталка”)...
Свої, здавалося б, нездійсненні мрії
про неземну красу і благодать художник втілював у полотнах і таким чином
жив серед краси, яку сам створив, почуваючись Деміургом. Яскраво це видно із жіночих портретів, що складають
немалий шар творчого доробку Зарецького. У кожному з них захоплений
погляд і піднесене ставлення до жінки.
У картині “Майя” домінують червоні й тепло-коричневі барви. Зарецький відтворює внутрішній і
довколишній світ дружини-художниці,
пропустивши його через своє розуміння. На тлі змальовує теракотового
бика, мов символ руху, життя, снаги,
витривалості, і соняшник, що уособлює плодорідність і святкову красу в
будень. Ці символи багатства, достатку,
яких він так бажав і не міг дати своїй
дружині, підтримані ще розмаїтістю
квіткового декору вбрання портретованої. Вона виглядає як велика квітка
серед безлічі малих. У цій роботі висвічує тремке сприйняття майстром традицій українського народного мистецтва,
схиляння перед чистотою і виразністю
його мови та помислів.
Зовсім в іншому ключі виконав
Віктор Зарецький “Портрет Ольги
Кравченко”. Це суцільне неосецесійна
картина. Жінка на портреті витончена
і зваблива, тендітна й наче нереальна.
Гнучкій лінії її стану вторять примхливо вигнуті стебла фантастичних
маків. Що своїми пелюстками, мов
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прожекторами, висвічують томливу
каштанову голівку. А синій колір хризантем, розсипаних на подолі вибагливої сукні, підкреслює швидкоплинність
нетривкої печалі в її очах.
Постать Тетяни Цимбал в її портреті
художник малює величною і незворушною. Навіть захолодною для насичених жовто-червоних барв картини.
Ореолом над головою сходить дуже
стилізований диск соняшника, який
швидше скидається на спинку монаршого трону. Ритм портрета й характер
візерунків сформувалися під впливом
захопленого знайомства з мистецтвом,
орнаментами, золотом скіфів, до якого
долучив його давній друг – письменник
і археолог Леонід Череватенко.
Одна з найпрекрасніших картин –
“Актриса. Портрет Раїси Недашківської”. У ній буяє стобарвна живописна стихія. Виткі лінії влаштовували
цілу заметіль неприборканих орнаментальних цяток і елементів. А на фоні
цієї розкоші струнка і ставна фігура
прегарної жінки з глибокими темними
очима і просвітленим обличчям, у
золотому очіпку, що німбом окреслює
її ясне чоло. Поруч, нарешті, вмостилася жар-птиця її долі і, здається,
нікуди не збирається відлітати. А в очах
мудро світиться душа, яка у творчості
зазнала долі й недолі.
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Портрет “Оксана. Зимові метелики” художник написав під враженням такої події: “Якось на етюдах,
узимку, на рукав мого пальта сів метелик. Я не повірив своїм очам. Придивився. Таки метелик! Прозорий,
кволий і чарівний. Під враженням од
цієї незвичної зустрічі я й написав
портрет Оксани”. На полотні панує
холодний “зимовий” колорит, вирішений у синіх тонах. Тендітну, виструнчену жінку наче сповиває білий
морозець, трохи розвіяний помахами
ніжних крилець зграйки метеликів, що
дуже скидаються на візерунки, які
залишає мороз на віконному склі.
Еротичний аспект жіночих портретів Зарецького споріднений електричному розряду: це спроба “витягти”
жінку з буденщини й скутості, розкрити заховане, але не втаєне, торкнутися споконвіку магічного й
прекрасного. У своєму стремлінні видобути перлину з черепашки молюска
Зарецький часом ішов так далеко, так
захоплювався декоративним та емо-
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ційним рішенням цього, що навіть
еротизм портретованих нерідко ставав
абстрактним.
Але несправедливо буде сказати,
що художник поринув у своє мистецтво й відгородився від усіх тривог і
борінь людства. Ні, він гостро відчував
невблаганний розлад між своїми прагненнями та дійсністю і справжнім
перебігом історії. Тому в його творчості
раз по раз з’являлися поряд з ідилічними роботами й твори, зумовлені
апокаліптичним світовідчуттям. Такий
“Голодомор”, де на сліпучо-прекрасному золотому, майже іконному тлі
розгулює Смерть з усіма своїми атрибутами. Цей контраст підкреслює алогічність того, що відбувалося в тридцяті
роки і чому сам хлопчик Зарецький був
свідком: на багатющій, щедрій, плеканій землі вимирав від голоду працелюбний і здоровий народ. У картині
“Коляда” він зобразив не просто народне традиційне гуляння з піснями,
обрядами та перерядженими. У ній
відсвічує потьмарена згадка про веселу
снагу початку 60-х, життєрадісні, безжурні колядування у Клубі творчої
молоді разом з Аллою Горською, для
якої вони стали різким поворотом у
свідомості й спонукали до активної
громадської діяльності. А над усім цим –
коса і моторошна, схожа на протигаз,
маска Смерті й жорстокі темні чотирикутники, деінде облизані язиками
полум’я, немов чорні отвори у небуття.
Так само драматичні “Поєдинок”, де
виступають у нещадній боротьбі язичництво і християнство; “Дзвони”, які
пророчать страшну біду через беззастережне використання геніальних людських відкриттів; екологічний набат
“Біди”, “Озонової дірки”, “Краси, що
покидає Землю”; застороги екології
людського духу в “Залізному лицарі”,
“Пікніку”, “Грі з манекеном” тощо.
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Восени 1989 року, після раптового жорстокого нападу хвороби, Віктора Зарецького оперували. Він так і не
довідався про те, що то був рак. Але
після операції відчув себе краще. Звідкілясь з’явилися величезні сили, й він
кілька місяців працював як ніколи напружено. Прийшло внутрішнє осяяння. Художник ніби збагнув щось
важливе для нього, що надихало надзвичайно. Жив і працював у стані
якоїсь ейфорії, коли, здавалося, можна
гори зсунути. Він таки їх вергав, бо
створив за короткий термін і “Портрет
Василя Стуса”, і “Милосердя”, і “Два
соколи”, “Святу працю”, “Посадити
дерево”, немало жіночих портретів, серед яких – Раїси Недашківської у ролі
Катерини Білокур, “Філіжанку кави”,
портрет Людмили Скирди, дружини
швейцарського колекціонера живопису Феля, три останні композиційні
алегоричні портрети Алли Горської:
“Світла душа”, “А ми ж тую калину та
й піднімемо”, “Вознесіння”.
Образ дружини залишився в його
пам’яті світлим і повним життя. Майже
двадцять років художник підсвідомо
збирав свої сили, щоб образотворчо
оповісти про колишню трагедію, як він
її розумів. Цю картину назвав “Вознесіння”. У ній є все – і нещасливий
будиночок у Василькові, й кривавий
відсвіт подвійного вбивства у “чорній
стужі”, зловісному мороці ночі, є скелет зимового дерева, якому вже не пробудитися, й нерозкрита таємниця у
вигляді нерозшифрованих знаків, схожих на клинопис. І безвинність жертви –
світла жіноча постать; і святість та
надія – ангел, що могутньою рукою
переймає чисту душу.
Друга картина – “А ми ж тую калину та й піднімемо” – стала відповіддю на погребальний вірш Стуса про
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“червону тінь калини на чорних водах”. Алла Горська змальована тут живою і сильною. Пружним рухом вона
піднімає червоні кетяги, які перегукуються з візерунками на її вишиванці. У
пишному національному строї, заквітчана вінком із різнокольоровими стрічками, вона є уособленням духовної
моці та вірності справі.
“Бог повернув мене з того світу,
щоб я ще багато чого зробив”, – казав
художник після операції. І він зробив
багато, хоча для активної праці йому
було відпущено півроку. А потім став
катастрофічно згасати. Двадцять третього серпня 1990 року втомлена, змучена й очищена душа його відлетіла.
Давній і справедливий висновок
про те, що велике видно з відстані, ще
раз нагадує про себе у випадку із Зарецьким. Повно й об’єктивно поцінувати його доробок надзвичайно важко і
тепер, через два роки після смерті. На
відстані часу він збільшується, набирає
ваги й висвічує надзвичайно розмаїті й
несподівані аспекти. При всій складності та різному спрямуванні художніх
тенденцій українського сучасного
живопису, роботи, спосіб мислення
Віктора Зарецького вирізняє дивовижне прилучення до ЦІЛОГО. У його
картинах органічно зійшлися грані
пошуків і принципи різних течій та
традицій. Світ його творів – свого роду
еманація не стільки сущого, скільки
ідеального, але драматично або трагічно співвіднесеного з дійсним.
Художник своїми картинами повертає нас до самих себе, до й досі не
реалізованого прагнення краси, естетства, до повноти почуттів і переживань, до сили пристрасті й глибин
одкровення, до тиші споглядання й
чутливого реагування на вияви прекрасного.
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Наталя Кравченко
МОЯ ТЕМА – ПІСНЯ КРАСИ...*
Ми зустрілися не вперше. І раніше я
приходила сюди, у майстерню, сідала
навпроти художника й... слухала його
голос, дивилась, як тихо лягали пелюстки фарб на цупке полотно. Я ще
тільки-тільки розплутувала той клубочок
думок, який він мені підкидав, щоб не
нудно було позувати, я ще тільки виринала зі світу, створеного його спогадами і роздумами, а перед очима вже
був мій портрет... І завжди мене вражало
його уміння побачити в людині оте
найпотаємніше і відобразити його на
полотні, що не кожен художник може
побачити, а зобразити — тим паче...
— Я з дитинства любив малювати,
але в художники прийшов... з воротарів.
Так-так, саме з воротарів. У мене були
хороші дані, але не було доброго
вчителя, тренера. І коли побачив
справжнього голкіпера, то зрозумів, що
я дилетант і що кожною справою треба
займатися професіонально. Особливо
це, мабуть, стосується художників. Коли я дивлюся на твори епохи Відродження, то думаю: оце професіонали!
А коли дивлюся каталоги сучасних
художників — то звичайнісінькі дилетанти!
...Він живе у Конча-Заспі, в мальовничому куточку серед занедбаних
земель, і все в його способі життя, у

зовнішньому вигляді нагадує пустельника. Але так тільки здасться. Він
тут не один. Він — серед своїх творів,
серед своїх героїв, у кожному з яких —
часточка його серця...
— В якому стилі працюю? Можна
сказати, що це український варіант
модерну. Зараз не можна дивитися на
світ вузьконаціонально. Модерн враховує
знання всіх культур, без чого не може
бути сучасного художника. Дуже часто про якусь намальовану абракадабру кажуть: це космічне мислення. Я так
не можу. Я повинен очима подивитися і дістати естетичне задоволення.
Я кілька разів був за крок від смерті. В
такий час приходять у голову різні думки, видіння. І ніколи вони не мають
форми чогось абстрактного. У мене це
були переважно сумні й образні речі.
Зараз робити все треба як востаннє,
бо невідомо, що нас чекає. І хоч кажуть: нічого нового створити не можна, художня ідея себе вичерпала і всі
теми вичерпані також, творити всетаки треба. Особливо тоді, коли перед
людством стоїть проблема, як
вижити...
– Мабуть, не всі теми вичерпані.
Ви ж знайшли свою...
– Можна сказати, що моя тема —
це пісня краси. А коли малюєш, треба

* Вперше опубліковано – Соціалістична культура. – Липень 1990 (№7). – Кольорова вкладка.
На той час така публікація була подією, включно з підбіркою ілюстрацій, таких як „Орач (Василь
Стус)” та інших.
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Пляж, 1989 р., полотно, темпера.
Джаз, 1988 р., полотно, темпера.

думати про молодість. Чоловічих
портретів у мене зовсім мало. Чоловік
перестав бути лицарем, і я не хочу його
малювати. А жінка, як і у всі часи,
залишилася прекрасною, тільки взяла
на свою жіночу долю більше горя.
Чимало жіночих портретів і серед моїх
перших робіт: «Ланкова», «Дівчата»...
Це портрети того часу, коли живим і
багатолюдним було наше село. Але
свою стихію, те, що роблю зараз, знайшов зовсім недавно. Коли торкаюся
жіночого портрета, свідомо творю казку краси. Я ставлю жінку на п'єдестал і
роблю з неї богиню.
– Вікторе Івановичу, ви вірите в
Бога?
– Бог є, я це знаю. Коли загинула
моя дружина Алла Горська, до мене
приходив її дух. Від нервового виснаження я багато спав, а коли прокидався, всі вікна, шибки тріщали. Я чув
її голос... і плакав. Мабуть, духам дуже
важко, коли про них забувають. Мені
здасться, що поки думаєш про людей,
котрі пішли з життя, то це і є та енергія,
за рахунок якої вони існують...
– Я знаю, що ви писали портрет
Василя Стуса...
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— Так. Стус справив на мене величезне враження. Я його малював, коли
він читав свої переклади Рільке.
Це була інтелігентна, м'яка, ніжна людина, але коли йшлося про інтереси
народу, принципи — він ставав
залізний. Те, що витримав Стус, не
вкладається у голові. На таке здатний
не кожен. Напевне, сили йому давав
господь Бог. Василь казав, що коли б
усе було гаразд, він був би орачем. На
моїй картині він — орач, а над ним —
птах небуття...
Колись я жив навпроти Київського
університету і очолював Клуб творчої
молоді, створений Лесем Танюком. То
був осередок творчої інтелігенції, прихильників українізації. Невдовзі все
скінчилося, я виїхав у мальовниче село
Чорнобильського району, якого вже немає, і працював, працював... Робота
мене врятувала, бо в житті були дуже непрості ситуації. Сам я, звісно, не можу
вирішити всі ті величезні проблеми, які
стоять перед нашим суспільством, але
роблю те, що можу, те, що люблю. У
мене є руки, свіжа голова, фарби, папір,
полотно. І я маю можливість працювати. Більше мені нічого не треба.
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30 років тому в Києві зорганізувався Клуб творчої молоді. Редакція журналу
„Образотворче мистецтво” підготувала серію матеріалів, присвячених цій даті.
Розпочинаємо її розповіддю про творчість талановитого мистця-громадянина
Віктора Зарецького.

Леонід Череватенко
ПЕРЕМОЖЕЦЬ*
Це дуже суб’єктивні нотатки, зовсім не обов’язкові для інших. А почати хотілось би з нарікання.
Як же ми любимо своїх небіжчиків!
Ось святковий Музей українського
образотворчого мистецтва, світлі зали,
каталог, відвідувачі, телебачення, журналісти... А він же нічого не дочекався... За життя Віктор Зарецький мав
лише одну персональну виставку, і
відбулась вона в київському Будинку
вчених. Усе правильно: вчені – вони
воістину люди вчені, тобто освічені,
шляхетні. Натомість колеги Віктора
Івановича показали себе в усій красі: і
не вченими, і менш освіченими, і не
такими благородними. І не варто валити все на ЦК КПУ та КДБ, тут
обійшлися “мистецькими” силами.
Багато років поспіль картини Віктора
Зарецького потрапляли переважно на
виставки художників-ветеранів; як
учасникові ВВВ, туди йому дозволялося – будь ласка, “зелене світло”.
Його забороняли, ненавиділи, йому заздрили, влаштовували обструкції, – він
до цього звик як до даності, як до не-

минучості. Але товариші... Пригадую,
приїхав до В. Зарецького в майстерню
один більш заслужений, аніж талановитий художник, до речі, однокашник.
Приїхав милувати, начебто з індульгенцією, прощенням всіх гріхів. Настроєний цілком добродушно. Але
роздивився картини, що висіли, стояли, лежали округ горами – і зробився
такий червоний, як ті прапори, що їх
часто-густо малював. І ювілейна виставка тільки загула. І таке повторювалось неодноразово. Це, скажете,
начальники. Але ж були й інші заперечними, які дошкуляли ще болючіше,
особливо в часи, коли оголошувався
черговий хрестовий похід проти
“укрбуржнаців”: тут Віктора Зарецького вже точно не могли оминути. “Вас
розмазали давно”, – казала йому в очі
художниця нібито й невисокого рангу,
начебто й талановита, і майже дисидентка. Втім, заражена вірусом расової
нетерпимості. В. Зарецькому чути це
було прикро, тим паче що він її, ще
дівчинкою, навчав рисувати і малювати.

* Вперше опубліковано – Череватенко Леонід. Переможець // Образотворче мистецтво. –
1992. №3. – С. 8 – 11. Подаємо і редакційну вступну заувагу.
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В. Зарецького затирали, “зносили”
(це його “футбольний” термін), блокували – саме тому, що знали йому ціну.
Гальмували, боялись, але поважали.
Йому багато чого давалось, але далося
цілком заслужено. І мистецьке ім’я, і
славу, і повагу фахівців заробив він
натхненною легкістю... І каторжною
працею. Він працював з малих літ до
передчасної кончини, не випускаючи
пензля з рук – і тільки смерть вирвала
у нього це знаряддя самоутвердження і
самопізнання. Ми були знайомі три
десятиліття, проте лише на тій виставці
в Будинку вчених я вперше побачив
В.Зарецького в костюмі (виявляється,
він його мав). У костюмі, втім, без галстука. Загалом звичним було бачити
його в якихось безформних спортивних штанях. Подертих майках, в замурзаних сорочках, що нагадували палітру.
То був Великий трудівник. Я знав кілька його майстерень і кілька приміщень
і скажу: він плутався у їхньому функціональному призначенні. Малював на
кухні, ночував під мольбертом. З-за
столу, з ліжка – схоплювався до полотна. І за короткий час, приблизно за
місяць, усі його помешкання ставали
схожими одне на одне: підлога, стіни,
стеля – все було заляпане фарбами, все
уподібнювалося до радісних його картин. Далеко не кожний міг витримати
подібне фізичне і нервове напруження.
Він став майстром уже на студентській
лаві. Малював до знемоги, до виснаження. “Вкалував” день і ніч, замолоду
ще заробивши окуляри і гіпертонічну
хворобу. Ніхто з його ровесників не був
на таке спроможний. Для Віктора ж то
був природний стан, лише солона від
поту праця приносила йому втіху і
дарувала порятунок.
Я пригадую найстрашніші для
нього дні – коли загинула Алла Горська. Сказати, що він переживав, озна198

чає нічого не сказати. Він був непритомний, несамовитий, божевільний. Бігав
по хаті, навстіж розчиняв вікна, двері –
щоб її, Аллина, душа могла вільно зайти
і вийти з квартири. Він не вірив, не хотів
повірити, що вона вмерла, що її немає:
“Я все бачу, як воно було насправді, що
воно є”. Друзі непокоїлись, що з ним
негаразд, рекомендували йому лікарів,
щоб прийшов нарешті до пам’яті. Проте
він одужав сам, без сторонньої допомоги. Вилікувався, виплеснувши на
полотно всі оті жахливі, моторошні видива, візії, що мучили його уяву, терзали
його свідомість. І коли намалював ті
кошмари, то немовби звільнився, і
недуга десь поділася.
Тоді надійшла пора сонячних краєвидів і осінених жіночих портретів. І
знову – “Портрет Раїси Недашківської” (1974), розкішну річ, навіть на
поріг не пустили, не прийняли. Члени
виставкому сказали, гидливо скривившись: “Це салон! Салонщина!” Він болісно переживав неуспіх, то була
катастрофа. Бо він добре відав, що за
живописний рівень цього портрета. І –
припинив так вдало розпочаті пошуки.
То була не травма – хірургічне видалення органа. Згодом я не раз чув з
його вуст жаль, що зупинився, що не
продовжував рухатись у тому напрямку:
“Написав би тоді, коли був при силі,
десять-п’ятнадцять портретів. І це, може б, залишилося від мене людям”.
Він залишив по собі значно більше,
але як же йому непросто було! Візьмімо
хоча б роки, коли В. Зарецький оформляв театри, музеї, консульства, ресторани, робив мозаїки, викладав бісером
каміни, – це йому не принесло ані матеріального достатку, ані визнання.
Мізерні копійки, що їх вряди-годи
сплачували, він витрачав на відрядження і поїздки. Визнання йому виривали
буквально як здоровий зуб з рота:
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навіть його прізвище забороняли писати на об’єктах, витворених його фантазією. Та ніхто не міг забрати в нього
задоволення від сумлінно виконаного
обов’язку. Безнастанні роз’їзди, обговорення, клопоти, війни його дратували, бо не дозволяло працювати, як
він звик: від зорі до зорі. Лише останній, конча-заспівський, період примирив його зі світом. Ніде й ніколи
В.Зарецький не писав, не малював, не
творив стільки, як тут, як за ці роки!
Він належав до покоління, котре
потужно заявило про себе й оновило,
відживило українське мистецтво.
М.Грицюк, Г. Гавриленко, І. В. Задорожний, А. Лимарєв, Г. Якутович – на
щастя, цей ряд не такий уже й короткий. Отож нелегко було вирізнитися зпоміж названих видатних творців.
В.Зарецький вирізнився відразу, його
помітили з перших кроків. Рєпінську і
Сталінську стипендії заробив чесно,
своїм горбом. І не соромився їх. Розумів, що дефініції ще нічого не
визначають, зате вирішальне значення
мають хист і професіоналізм. Чудово
знав, що і в тому мистецтві, яке називали соцреалістичним, співіснували
митці великі й нікчемні, бездоганні й
нездарні. Для В. Зарецького мало значення: що ти вмієш, чим можеш прислужитися народові, як ти збагатиш
скарбницю національної духовності?
Ім’я В. Зарецького називають тепер
серед провідних “шестидесятників”.
Почесне визначення потребує уточнення. Він почав творити і звернув на
себе увагу ще в 50-ті роки. Власне, його
експресивна шахтарська серія хай не
замислювалась, проте виявилась викликом офіційному, догматичному
мистецтву. Критика згори лише утвердила його позицію, позиція накликала
на нього громи і блискавки. До кар і
оргвисновків не дійшло, втім, В. За-

Венера і ведмідь, 1987 р.,
рожевий картон, олівець.

Еротика, 1987р.,
папір, кольоровий олівець.

Еротика, 1987р., папір, олівець.
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Козацьке кохання, 1989 р.,
полотно, темпера.

Купання шляхетних пань, 1989 р.,
полотно, олія.

Жінки.В тролейбусі, 1989 р.,
полотно, олія, мішана техніка.
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рецький став провісником “шестидесятництва” в українському образотворчому мистецтві. Так приблизно, як
С. Параджанову стати судилося провісником “шестидесятництва” в українському кінематографі. В. Зарецький на
корпус, на півкорпуса йшов попереду,
випереджав розвиток подій – і за це
розплачувався. “Вони таланту не прощають”, – говорив він.
Йому часто бувало непереливки, та
не було нудно. В.Зарецький міг би зробити кар’єру, здобути звання, посаду,
експлуатуючи набуте ще в інституті.
Власне деякі його однокурсники так і
вчинили. Не та вдача була у Віктора
Івановича. Здебільшого він діяв навпаки, “не як усі люди”. Розробляв знайдену жилу доти, поки йому цікаво
було. Якщо ж він бачив, що нічого
більш не відкриє, то кидав геть усе і
розпочинав пошуки на іншому терені.
Протягом життя чотири рази (його
власна періодизація) міняв творчу манеру, аж прийшов до останнього
періоду – сецесійного. “Мене сильно
вдарило тоді, – пояснював Віктор Іванович, – і життя вдарило, і люди. І я
вже нічого не сприймав, нічого не
прагнув пізнати ззовні. І я звернувся до
внутрішнього світу, до “бачення душі”.
Тепер я витворюю те, чого не побачиш
оком: воно не зовні, а в мені, всередині
мого єства”.
Сецесіон – це насамперед знання
художніх мов і вміння користуватися
ними. Не слід, себто, боятися повторювання, – треба знати все і треба
навчитися ним володіти. Мистецький
організм В. Зарецького спромігся все
це перетравити – і видати своє, оригінальне. Його метод дозволив йому
різко змінювати манеру і прийоми, бо
ґрунтувався на “школі”, на досконалому володінні основами, першоелементами малярської професії –
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рисунком, колоритом, композицією
тощо. Так, В. Зарецький через “школу”
прийшов до вивчення “художніх мов”,
до проникнення в сутність живопису.
Він виявив для себе три складові
частини малярства: 1) конструкція – це
Сезанн, 2) аплікація – це Матісс, 3)
середовище – це Сьора. Якщо підійти
до цього з формальної сторони, то
неминуче приходимо до абстракції. “А
перший це зрозумів і осмислено використав великий киянин Малевич, –
говорив В. Зарецький. – У нього знаходимо і середовище, і аплікацію, і
конструкцію. Але Малевич так це
об’єднав, що надав усьому нової, оригінальної форми. Зробивши при цьому
новаторське відкриття”. “Нині всі
намагаються бути авангардистами і
модерністами. Просто так, знічев’я. А
воно так не буває. Пікассо, перш ніж
наважився на деформацію, навчився
малювати. Він уже в дитинстві малював
як Бог, як і не снилося нашим академікам. І тому експеримент у нього був
грамотний, осмислений – на відміну
від багатьох наших “новаторів”.
В. Зарецький був озброєний майстерністю і знаннями “до зубів”. З
величезною повагою ставився до художників старшого покоління, що
“вишколили” його: “Питають не який
заклад, інститут ти закінчив, а в кого
вчився”. В. Зарецького вчили М.Орєхов, М. Шаронов, Г. Титов, С. Григор’єв, К. Єлева. До останнього він
ставився з особливою повагою: “Якби
не Єлева, я б ніколи не розібрався в
тому, куди я заліз”. “Школу” В. Зарецький називав “академією” – і дуже
розрізняв “академію” й “академізм”.
Першу називав необхідністю, другий –
неминучістю. Втім, неминучим “академізм” видавався лише художникам
некмітливим і малообдарованим, які
зупиняються на знайденому іншими,

замість шукати “щось своє, не казане
ніким” (ці слова належать поетові
Є.Плужнику, якого В. Зарецький надзвичайно цінував: “також сецесіон”).
Йому вистачило снаги і терпіння це
“своє” шукати – і знаходити. Він любив повторювати думку П. Чистякова:
“Санкт-Петербурзьке мистецтво загубив лапоть”. Справді, від деяких
“реалістичних” творів тхнуло, смерділо
темним плебейством. А тому: “Я
прийняв рішення звести натуральну
інформацію до мінімуму, пропонувати
глядачеві лише відібране й переосмислене”. “Раніше художник малював
“точно”, але й “для очей”. Щоб через
очі проникнути в серце людини. А
сьогодні йдеш на виставці – і немає на
що дивитися. Нудота. А готика, ікона,
бароко, сецесія – тут є на що дивитися,
тут для ока є робота!”
На відміну від багатьох “прогресивних” художників, В. Зарецький не
був снобом, не відкидав беззастережно,
приміром, І. Бродського, О. Лактіонова, О. Шилова. “Шилов – гарний
художник, і я визнаю його вміння. Але
він художник одномовний. І про
дитину, і про каліку, і про дівчину він
розповідає однією мовою, говорить
однією інтонацією. Тоді як всі вони в
своїй основі несуть різні асоціації. А
коли наявна така обмеженість формальна – це тупик. Рухатися кудись по
одній колії неможливо”. Подібний
“реалізм” може вразити “схожістю”,
проте насолоди він подарувати негоден. “А от стилізація – завжди свято
для ока: дивишся – і відірватися неможливо”. Те, що В. Зарецький шукав
постійно і настирливо, – ритм: своєрідне, власне поєднання контрастних
кольорів, плям, ліній, форм. Треба не в
останню чергу відзначити неабиякий
аналітизм його мислення. Кожній картині В. Зарецького передував тривалий
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етап вивчення, дослідження й аналізу.
Через що він одночасно малював кілька портретів, пейзажів, композицій.
Обмірковуючи, зіставляючи, додаючи,
виправляючи, спрощуючи й удосконалюючи. Процес осмислення, процес
творення був для нього природним
станом. У противному разі ми б не побачили всього того розмаїття рисунків,
полотен, мозаїк, ескізів театральних
строїв, які В. Зарецький нам залишив.
Здається, він хотів себе випробувати –
з принципу: “Треба виживати за всяких
умов, це я напевне збагнув. І не просто
виживати, а й створити нове мистецтво. Яке хвилюватиме і в ХХ, і в ХХІ
столітті”. Ще одна його думка: “сучасність – така тяжка, така болюча, така
трагічна, так усе котиться в прірву, що
художник не може, не має права залишитись байдужим. Він зобов’язаний
допомогти людям, а задля цього все
обілляти власною кров’ю, все посправжньому пережити”. Сецесіон був
для нього виходом з безвиході, в якій
опинилося українське мистецтво.
Перш ніж прийти до сецесії,
В.Зарецький довго і старанно вивчав
зразки народного мистецтва. Особливо
цікавився доробком Г. Собачко-Шостак, М. Приймаченко, К. Білокур.
Синкретизм їхніх творів В. Зарецький
дуже високо ставив. Осягнув, що всі
елементи їхні мають символічний і
смисловий характер, тобто картини
їхні є закодованими текстами. По-друге, В. Зарецького надзвичайно тішило
суто мистецькі достойності “наївних”
творів. Розглядаючи твори народних
майстрів, здивовано, вражено казав:
“Який в Бога наїв! Який примітив! Це
модерн, справжнісінький “югендштіль”! Це ми примітиви в порівнянні
з ними. А у них є стиль”.
Важливим є вказати й на інше джерело, з якого В. Зарецький черпав – і
202

не міг вичерпати: древні культури, які
розвивались на українських просторах.
“Усе йде від землі, на якій ти живеш, а
ця земля багато чого ще в собі приховує”, – казав художник. Люди, обізнані з археологією, з мистецтвом
праісторичних епох України, помітять,
що і звідки прийшло в творчість
В.Зарецького. Можу засвідчити це особисто. Я в ті роки переважно займався
археологією, щоліта їздив в експедиції,
на власні очі бачив деякі відкриття,
своїми руками торкався унікальних
предметів. Я носив В. Зарецькому свіжі
публікації, спеціальну літературу, багато розповідав про рідкісні знахідки – і
все йому було мало. Він буквально
виривав, видирав з мене ту інформацію, його цікавило, захоплювало геть
усе – палеоліт, Трипілля, кіммерійська,
скіфо-антична, сарматська, черняхівська, гунська, готська культури. Він посправжньому заглиблювався в арійську
проблематику, і, ясна річ, його передусім
бентежили брати-слов’яни, українці,
їхня культура й історична доля. Він
пожадливо вбирав у себе потік небуденних відомостей, а відгомін тих захоплень
я знаходив потім на полотнах В. Зарецького.
Разом з тим необхідно підкреслити,
що він ніколи нічого не цитував “дослівно”, завжди переосмислював,
трансформував побачене, від чого воно
набирало фантастичного забарвлення.
Постійно шукав не знаний ще “хід”:
“Цей сецесіон клятий – без концепції
не існує. Це вам не те, що сів – і зробив
етюд. Тут доводиться винаходити свою
концепцію, відтак тоді братись за
картину. Без “ходу” не лізь у воду”. Оці
досліди і пошуки “стилю”, який би
сполучав у собі “школу”, першоелементи, первні українського прамистецтва,
гостру
характерність
і
актуальність, породили в сукупності
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конча-заспівський період В. Зарецького. Я зовсім не певний, що це
називати можна “еклектизмом”, але
ясно вже одне: без великих зусиль, без
точного знання це на світ з’явитися не
могло б. Між іншим, і до Густава Клімта В. Зарецький звернувся після того,
як усвідомив слов’янські витоки
віденського митця. Отож, мені видається неможливим усе зводити до
запозичень із сецесії, до наслідування
Клімта, як це інколи чуємо. Важливо
це – сказати, що Зарецький подібний
у чомусь до Клімта? Можливо. Та ще
важливіше зрозуміти, чим же він від
того Клімта відрізняється, – а відрізнявся В. Зарецький насамперед українським духом, українським підґрунтям,
українською ідеєю.
Поза сумнівом, В. Зарецький знав і
сецесію, і Густава Клімта, – знав усе це і
шлях свій обрав свідомо. Прагнув надолужити втрачене і прогаяне українським мистецтвом. Вважав, що цей
напрям – сецесійний – був талановито
започаткований в Україні (О.Мурашко, Ф. Кричевський, Г. Нарбут,
М.Жук), проте був нещадно і штучно
перерваний зловорожими силами, не
досягши піку свого розвою. І В. Зарецький мав за обов’язок підхопити і
продовжити цю лінію розвитку українського мистецтва. Показати, у що, в яке
явище міг би цей розвиток вилитись,
якби українське малярство могло
виглядати за нормальних умов існування. Безперечно, В. Зарецький не став
і не міг стати ані другим Мурашко, ані
другим Жуком, він міг бути лише самим
собою, себто Зарецьким. Проте друге
своє завдання виконав блискуче: показав
усім, наскільки це гарно, як воно впливає
на глядача: дивитися на його картини –
справжня насолода. Втім, вони й малювалися, зокрема, для того, щоб милувати око й радувати людей.

Пісня жаги, 1987 р.,
полотно, темпера.

Сад спокуси, 1989 р.,
полотно, темпера.

Акт, 1989 р., полотно, темпера.
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Двоє. Гра з манекеном, 1988 р.,
полотно, олія.

Мушу наголосити: в його картинах
(особливо сецесійного періоду) вельми
багато гумору, сміху, жартів, відвертої
полеміки з попередниками і сучасниками, якщо хочете – ярмарковості,
вертепності. Не вкладаю в ці поняття
нічого принизливого чи образливого,
адже сам Віктор страшенно любив
базари, ярмарки, в кожному новому
місті шукав, передусім, де люди торгують, обмінюються товарами. Його
вабила не тільки барвистість, яскравість оцих “громадянських форумів”,
але й театралізованість неорганізованого дійства, яке він там спостерігав.
Вертеп для нього стояв на порівняно
вищому мистецькому щаблі, аніж
академічний театр. І зовсім не дивно,
що на численних його картинах ожив
той давній, але осучаснений вертеп, в
якому все злютувалося і перемішалося:
не збагнеш, де живе обличчя, де вигадана машкара. І весь світ В. Зарецький
сприймав і трактував у формах вертепу
чи балагану. Повторюю, я вбачаю в
цьому неабияку якість його мистецтва.
Без цього принаймні В. Зарецький не
був би В. Зарецьким.
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Останній угар. Наркотик, 1989 р.,
полотно, темпера.

А часи були не веселі, скоріше навпаки. Знайомі, друзі, однодумці потроху
зникали: того забрали, той спився, той
видерся на вершечок чиновницької
драбини, той утік за рубіж. Ось уже що
ніколи не “гріло” В.Зарецького,
навпаки – смішило: “Ну поїхав би я в
Каліфорнію чи Флориду, віллу б там
собі збудував. Заробив би, припустімо,
мільйон. А далі що? Малювати б я там
не зумів, це я напевне відаю. Бо ніде в
світі немає такої землі, такого сонця,
таких облич. Ні, я вже вдома перебуду
якось. А емігрувати – що я, здурів?”
Як і кожна людська істота, він,
зазнав удосталь і горя, і гіркоти, і
зради, і мук, і несправедливостей, – на
це йому теж “поталанило”. І це також
знаходило відбиття в його душі, на
багатьох картинах ми знаходимо сліди
нестерпних переживань, сумнівів,
страждань. Проте він завершив свій
гіркий путь полотнами сонячними,
радісними, мажорними, які не дають
підстав запідозрити, що їх малювала
нещаслива людина. Звідки такий
парадокс, у чому полягає розгадка:
живісінький мученик, а твори його
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Післячорнобильська Венера, 1987 р.,
полотно, олія.
Старушенція у світі міні, 1980 р.,
полотно, олія.

випромінюють дивовижну вітальну
енергію? Однозначної відповіді я не
можу дати. Але можу нагадати, що він
сам з цього приводу казав, коли я
приходив до нього в жалюгідному чи
побитому вигляді: “Чого киснеш? Ти
представник великої раси, яка перетерпіла все – і спромоглася зберегти
снагу і оптимізм. Не забувай цього! Ми
повинні далі нести це відчуття впевненості і подолання, щоб діти наші
його не втратили. Не забувай ніколи
про своє походження!”
В. Зарецький про своє ніколи не
забував, хоча й не афішував, не розводився особливо, проте близьким
людям розповідав. Нині хотілось би
звернути на це увагу. Він походить з
Сумщини, тобто з Гетьманщини, з
території, де українську державність
добили й додушили. Народився в
Білопіллі, неподалік розташований
хутір Кандиби, звідки пішов у світ
широкий Олександр Кандиба, відомий
більше як поет Олександр Олесь. На-

щадок корсунського полковника Федора Кандиби і батько Олега Кандиби
(О. Ольжича), поета, археолога, публіциста, політичного діяча, заступника
голови ПУНу: його в червні 1944 року
фашисти закатували в Заксенхаузі. Так
от, мати В. Зарецького – з роду Кандиб, отих самих. І коли я думаю, що в
жилах В. Зарецького текла тая ж кров,
що й в жилах козацького полковника
ХVІІ століття, і в жилах великого поета,
і в жилах організатора й ватажка оунівського протинімецького підпілля, мені
дещо відмінною здається і біографія
В.Зарецького, і таємниця його мистецької потуги, і те, як він поводився
протягом усього життя, і його внесок в
українське образотворче мистецтво.
Так, йому було важко, сутужно,
нестерпно, йому боліло і пекло. Але він
перетривав, пересилив, переважив усе.
Я вірю в те, що доля людська пишеться
на небесах, і гадаю, що ніяк не випадково ім’я йому дано було “Віктор”.
Себто “звитяжець”, “переможець”.
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Витяг з каталогу аукціону “CHRISTIE’S”.
Сучасний український живопис з колекції International Ltd.
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Леонід Череватенко
ЖИТТЯ ЯК ДИВО*

ВІД АВТОРА
Цю статтю написано було два роки тому, коли очевидним став сумний фінал
хвороби, що вразила В.Зарецького. Зважаючи на близькість і неминучість розв’язки,
Вікторові друзі вирішили опублікувати кілька матеріалів, присвячених його творчості.
Публікації мали з’явитись як в українській, так і в тодішній союзній пресі. Зокрема,
домовились з тодішнім головним редактором журналу „Огонёк”, колишнім киянином і
українським письменником В. Коротичем, багато чим, до речі, зобов’язаним В. Зарецькому, особливо на початку своєї кар’єри, – і не тільки на початку. Віталій Олексійович
погодився видрукувати статтю про В.Зарецького і дати кольоровий розворот з
репродукціями його картин. Але одразу десь загубив надіслані слайди, потім зробив це
вдруге. А невдовзі „Огонёк” повернув і саму статтю. Щоправда, відповідь підписав не
головний редактор, а „исполнитель”. Втім, вона досить красномовна: „Вынуждены
отклонить Ваши материалы, поскольку „портфель” отдела переполнен. Подготовленные материалы подолгу ждут своей очереди и конкурируют между собой. Рекомендуем обратиться в другое издание”. Що я і вчиняю, гадаючи: пропоновані сторінки
мають принаймні те значення, що їх прочитав і завізував сам В. Зарецький, отже, вони
можуть розглядатись як достовірні „причинки” до майбутньої біографії видатного
митця.
* * *
Дуже виразно запам’ятався голод.
Віктор Зарецький народився в лютому 1925 р. у місті Білопіллі Сумської Жінки, діти (чоловіків не було вже поміж
області, себто походить із Слобожан- ними) приповзали до робітничих їдащини. Але сам себе він називає донба- лень, рилися в пошуках недоїдків. Роздусівцем. За колективізації багато хто, ті, геть зовсім без зморшок, з виряченими
щоб вижити, змушений був тікати з очима. Вони там, біля їдалень, конали,
сільськогосподарських районів у про- звідтіля їх і забирали, навантажуючи
мислові. У такий спосіб опинилася на трупи на воза.
Донбасі і родина Зарецьких. Ось най„Часи загалом були легендарні.
сильніші дитячі враження. В Юзівці, Жили за талонами і рознарядками.
на Смолянці, чи не єдиний тоді на Приходиш у школу, а там – один
Союз хімічний завод викидає в пів- фізрук, решта вже сидить. За місяць
денне прозоре небо густі кольорові ди- присилають нових учителів, потім їх
теж арештовували. У будинку, де ми ото
ми: червоні, сині, жовті.
*
Вперше опубліковано – Череватенко Леонід. Життя як диво // Сучасність. – 1992. – №7. –
С. 120 – 124. Вступна заувага самого Л. Череватенка.
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мешкали, було чотири під’їзди, і з усіх
чотирьох позабирали мало не всіх
мужиків. Майже ніхто не повернувся.
Повально саджали, нещадно.”
Просто з порога починався живий
дзвенючий степ. Жайворонки, ховрашки, орли, кургани з кам’яними бабами.
Влітку степ раптом пересихав, жовкнув, і тоді молоко ставало гірким.
На Смолянці Віктор почав малювати. Батько мав професію прозаїчну –
бухгалтер. Натомість мати були натурою мистецьки обдарованою – співала, грала на сцені, танцювала. Вона і
прилучила сина до мистецтва. Не
зовсім, проте, звичайно. Була вона велика активістка, ходила в червоній
хустині і весь час бігала то на збори, то
на гурток, то на засідання. І сина з собою тягала, бо не було куди його подіти. А щоб він не плакав, не заважав,
мати давала йому олівці і шматок
паперу: неабияка рідкість як на ті часи.
Олівці і папір були гарні, царські, –
батько на роботі добував. Хлопчик
мовчечки сидів осторонь і під несамовиті крики дорослих займався справжньою справою: „зображав” людей.
У Горлівці, куди родина переїхала,
Віктор відвідував самодіяльну студію,
дуже недовго. Незабаром Зарецькі перебралися в Дніпродзержинськ, де
хлопчина вперше побачив велику ріку
Дніпро. На берегах Дніпра намагався
компонувати пейзажі. Невдало.
Спалахнула війна і заводчан евакуювали на Північний Урал. А коли
німців прогнали з-під Москви, батька
перевели працювати під Тулу. Звідти
Віктора Зарецького в січні 1943 року
призвали до армії і направили в
Тульське кулеметне училище. Та офіцера з нього не вийшло: здоров’я підвело.
І потрапив він з училища не на передову, а в Чувашію, в запасний полк. Там
готували вояків вельми швидко і навіть
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квапливо: армія зазнавала великих
втрат. Звозили туди новобранців з усіх
куточків неосяжної країни, дехто і по
російському не так щоб говорив. Через
що наочна агітація та пропаганда були у
тій частині поставлені добре, на належній висоті. Все малювалося чітко і ясно,
без надмірностей і відхилень: куди колоти, в кого стріляти. Начальство
помітило творчі можливості Віктора і не
тільки не душило їх, а й усіляко заохочувало. І він „розвивав свої художні
здібності”. Проте армійське начальство
ще тоді, задовго до спілчанського, зуміло викликати в нього нехіть до „прямого реалізму”, якого вимагало, до
фізіологічної „правди” малювання.
Демобілізувавшися, Віктор Зарецький захотів стати професійним художником. А куди піти навчатися? Не в
художню ж школу, де сиділи за партою
діти: він був „переросток”. Воістину,
понад двадцять років за плечима.
Приватно заробивши гроші (виконав
„замовні” портрети членів тогочасного
політбюро – від Сталіна до Берії), Віктор Зарецький приватно брав уроки у
тульського художника Миколи Орєхова. Цілий рік прожив у нього в хаті,
працював під його наглядом. Дуже чиста і чесна людина був Микола Орєхов.
Це він, між іншим, вивчив одного з
Кукриніксів – Порфирія Крилова.
Навесні Орєхов сказав: „Щось
виходить”. Віктор спакував свої найкращі рисунки і послав до Ленінграда,
в академію – повнісінький ящик. Відповіді не дочекався. Опісля вже збагнув: не було там, в академії, клопоту
іншого, як з пошти ящики таскати! Так
і пропали ті роботи безслідно – весь
ранній Зарецький. Рештки відправив до
Києва, в художній інститут. Звідтіля надійшла телеграма, оплачена завбачливо
самим відправником: „Допускаєтесь до
іспитів”. Зібрав найнеобхідніше у вузлик
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і верхи на буфері (грошей на квиток не
було) вирушив на Київ. Маючи на шиї
бабу-торбешницю, а над головою, на
вагоні, мандровану „еліту” – спекулянтів, злодіїв, урків. Дорогою вони
грали в карти, розпивали самогон,
відтак зчинилася бійка, люта, когось
підрізали – і згори потекла кров... Так
добрався Віктор Зарецький до української столиці. А було це, нагадаємо,
1946 року.
На екзаменах він провалився з
блиском і тріском. І взагалі: проскочили тільки ті, хто навчався в художній
школі, „оволодів технікою”. Один з
екзаменаторів, художник Михайло
Шаронов, пожалів доходжалого абітурієнта. І написав рекомендаційного
листа в Київську художню школу.
Прийняли. Посадили за парту серед
підлітків. А ноги під парту не пролазили. Так і просидів серед дітей цілий
рік – боком. У школі голодував. З дому
присилали, що могли: 30 карбованців.
Буханка хліба коштувала 15. Місяць
проспав на даху, в жовтні стало зимно
до того, що несила було терпіти.
Комендант нетиповий трапився –
помітив, пустив у гуртожиток: „Койки
немає, спи у кутку”. За рік Зарецький
„наздогнав і перегнав” інших, отримав
найвищі оцінки. Екзамени в інститут
усі поспіль склав на п’ятірки, хвалили.
Коли вивісили списки, зранку прибіг.
Довго вдивлявся в аркуші паперу і не
знаходив себе. То була страшна мить:
він уже знав, що буде художником
або... взагалі не буде. Похиливши голову, посунув до виходу. Його наздогнали, поздоровили. Повернувся.
Виявилося, що він розглядав список
знизу, тоді як прізвище Зарецький
стояло зверху, найпершим.
У Київському художньому інституті
на першому курсі навчався у Михайла
Шаронова. Потім у Костянтина Єлеви

та Сергія Григор’єва. Навчався напружено і старанно. Це був період якогось
натхненного безумства. За роки війни
всі за мистецтвом стужилися – і професори, і студенти. Працювали вдень і
вночі. Проблемою було виставити
оголену натуру – майстерня не опалювалась. Віктор грів руки об електричну
лампочку – і продовжував рисувати.
Таке може витримати лише молодість.
Віктор Зарецький – серед найпрацелюбніших, найпрацездатніших і найталановитіших. Одержував Рєпінську
стипендію, на останньому курсі –
Сталінську. Вже на четвертому курсі
виконав роботу, яка поїхала на Декаду
українського мистецтва в Москві, де
виставлялась в Третьяковській галереї... Непогано як на студента. Інститут
Зарецький закінчив з чудовими оцінками і... з гіпертонією. Перетрудився,
перестарався. Потім ця гіпертонія його
врятувала скрутної години. Та про це
нижче. Найцікавіше тільки розпочинається.
Закінчивши (успішно, що й казати)
інститут, подався на свою малу батьківщину – на Донбас. Рисував і малював
тоді в суто „реалістичній” манері. Відчув
невдоволення. І довів реалізм до експресіонізму, до „істерики”. Чим негайно
відвернув від себе і керівництво, і
тодішніх мистецтвознавців. Але ім’я собі
завоював. Одну з донбасівських картин
„Шахтарі. Зміна.” широко виставляли і
навіть репродукували в журналі „Огоньок”. Але удачливий автор занудьгував.
Зрозумів: тупик.
На початку 60-х років поринув у
село. В сільську глибинку, хоча була
вона десь за сто кілометрів од Києва –
Чорнобильщина. І вразився: абсолютно інший світ – одяг, писанки, пісні.
Вишивка, чисте повітря. Джерельна
вода, мова дивовижна. Все це було
неможливо змалювати, відбити у тій
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манері, тими прийомами, до яких
Віктор Зарецький вже звик – і які
„напрацював” своїм горбом. Не можна
було це відтворити механічно, перенести „просто” на полотно – як
фотознімок. Потрібна була якась нова
манера – і нова філософія. Самий
базар чого був вартий: гори ягід, в’язанки грибів, свинячі голови на
рундуках... І молодий художник усвідомив: то не народ „узагалі”, а народ,
якого ніде більш немає. Який завжди
тут жив – і про якого всі забули:
деревляни. Народ із своєю лексикою,
вимовою, ландшафтом, пташиним
царством, укладом, звичаями і звичками... Сьогодні цього і в заводі немає.
А село Опачичі, де набирався вражень
Віктор Зарецький, зітерли з лиця землі
скреперами і бульдозерами, позаливали цементом, забетонували – і
побудували на його місці Чорнобильську атомну електростанцію. Ну а після
вибуху 1986 року і решта сіл, і вся
округа перестали існувати в цьому
поліському краю.
„З Полісся, з села я повернувся, як
тоді визначали, модерністом і авангардистом. Але авангардистом і модерністом з класичною художньою
освітою. І коли в 60-і роки прорвалася
і вилетіла до нас нова, незвична мистецька інформація – вона багатьох
збила з ніг і навіть покалічила. Тому
що, коли зразу різко вліво – значить,
зразу в яму. Це неминуче... Але ж однаковість – смерть для мистецтва.
Неможливо бути однаково модерновим чи однаково авангардним. Багатоманітність, багатоголосся – ось чого
потребує мистецтво, потребує – щоб
вижити. Ось коли я зрозумів думку
Дмитра Мережковського, цитую з
пам’яті: модерн без духовності, без
морального підґрунтя – нуль... А ще
врятувала мене гіпертонія. Коли захо210

дились паплюжити академізм, коли
стали відмовлятися від реалізму як
способу висловлення, – я від цього не
міг відмовитися вже тому, що надто
дорогою ціною мені все це далося. Я ж
кажу: „Сидів за мольбертом до нервового виснаження. У голові паморочилося, і я звалювався зі стільця.”
Картини „сільського циклу” мали
великий резонанс. Їх відзначили і в
країні, і за кордоном: „Льон беруть.
Портрет ланкової П. Сироватко”,
„Доярки”. З’явився навіть термін – в
чиїхось устах похвальний, в чиїхось
іронічний – «дівчата Зарецького».
Тим часом в Україні атмосфера згустилася до грозової. З живопису Зарецький змушений був «емігрувати» – в
монументальне мистецтво. І дванадцять років простояв на риштуванні.
Результати виявилися значними: декоративне оформлення школи №5 у
місті Донецьку, панно «Прапор перемоги» в Музеї молодогвардійців (місто Краснодон), Івано-Франківський
музично-драматичний і Сумський
драматичний театри…
Закінчився «монументальний період» трагічно. Загинула за обставин
загадкових дружина Віктора Зарецького, художниця Алла Горська. Самого
Зарецького звідусіль облягли мов дикого звіра. На додаток до всього розгромили молодіжну майстерню, якою він
керував кілька років… На його картинах виникає чорно-червоно-брунатний світ апокаліптичних жахливих
візій, анітрохи не вигаданих.
«Мене дуже сильно вдарили тоді.
Життя вдарило і люди. І душа моя вже
нічого не хотіла і не могла сприймати
ззовні. Я поринув, мусив заглибитись у
свій внутрішній світ, довірився «баченню душі».
Менш загартованого і стійкого ці
випробування розчавили б. А Віктор

ІV. СТАТТІ
Зарецький вистояв, витримав, і творча
його натура відгукнулась малиновим
передзвоном на жорстокі удари долі.
«Чорний період» несподівано змінився
буянням фарб і казковістю сюжетів.
Ставлення до цих робіт неоднозначне.
Комусь вони дуже подобаються, інші
його (Зарецького) різко засуджують. А
що думає сам автор?
«Я в цьому напрямку давно рухаюсь,
але щойно тепер у мене все склалося в
систему і все (більше чи менше) розвиднілося. Раніше митці малювали «схоже»,
«точно» – і водночас намагалися витворити поживу, бенкет для ока. Через очі
проникали у серце глядача. А нині йдеш
виставкою – немає на що дивитися.
Нудота. І про яку «точність», про яку
«схожість» можна розводитись в епоху
фотографії. З оптикою, з фототехнікою
змагатись безглуздо. Залишаються два
виходи: 1) піти в деформацію, в абракадабру; 2) боротися за глядача, за людину,
пропонуючи йому не бачені досі зразки
високої образотворчої культури. Бо,
зауважив Фрідріх Ніцше, мистецтво – це
остання лінія оборони».
До такого рішення В. Зарецький
прийшов у середині 70-х років, неймовірно, повторюємо, складних і тяжких
як для самого художника, так і для
українського мистецтва в цілому. Дійсність була настільки трагічною, болісною, так усе котилося в прірву, що
художник мав шукати шляхи порятунку. І знайшов їх у поєднанні реалізму з умовними формами. Такі спроби
робилися ще на початку ХХ століття. В
українському мистецтві займалися цим
Георгій Нарбут, ранній Федір Кричевський, Михайло Бойчук, Михайло
Жук. Найнадійнішим підмурівком тут
є так зване «козацьке барокко»: адже не
всі забули назавджи старшинські парсуни, що зберігаються в музеях Києва і
Новочеркаська.

Вчені люди-мистецтвознавці пригадали також Густава Клімта. Безперечно, Густав Клімт і сецесія. Але сецесія,
пропущена крізь свідомість і бачення
гостросучасного художника, наснажена особистими його переживаннями. Бо сецесія – це ще й знання
різних, найрізноманітніших способів
самовираження, і вміння ними користуватися. Використовувати плідний
метод – ніякий то не гріх. У мистецтві
повторення боїться лише слабкий талант, а сильний стає стає від цього хіба
що оригінальнішим. Пабло Пікассо
стилізував негритянську скульптуру,
той же Густав Клімт – японську гравюру.
Що, вони перестали від цього бути
самими собою? Радше навпаки.
«А крім того, все йде від землі, на
якій живеш. Вона, земля, багато чого
приховує в своїх глибинах. До яких
докопуватися і докопуватися… Все
вирішує асоціація, себто власне, особистісне ставлення до того, що ти робиш. Я, приміром, дивлюсь на Людину,
мого сучасника, а обличчя його нагадує
мені скіфську епоху. І я розумію, що за
цією Людиною стоїть – який культурний, історичний, етнічний шар».
Так, джерела сьогоднішнього живопису Віктора Зарецького – в культурі,точніше, в культурах, що існували
на території України. А їх он скільки:
культура трипільців, культура кіммерійців, культура скіфів, культура сарматів, культура антів, хозар, слов’ян,
культура гетьманату. Кожна з цих художніх культур залишила слід в українському народному мистецтві – в тих
самих вишивках, писанках, у карбуванні, в народній архітектурі. Розвивати
ці елементи древніх культур – не лише
обов’язок, а й рідкісний шанс для митців
сьогодення. На світанку ХХ століття хіба
не це відкрили в Росії «мирискусники»?
З чого виростає Борис Кустодієв, як не з
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великоросійського фольклору? А Ігор
Стравінський невже не тим уславився
на весь світ, що модернізував слов’янський музичний фольклор?
Заперечення традиції – то заперечення поступу, себто заперечення
нормального, природного розвитку. І
повернення до катастрофічного стану
людського духу. Чому, наприклад,
Японії пощастило здійснити такий
велетенський стрибок – в усіх ділянках
і сферах людської діяльності? Не в
останню чергу тому, що японцям
поталанило багатовікову національну
традицію сполучити з найновішими
досягненнями – як технічними, так і
філософськими, художніми. Все твоє!
Навчайся, бери – і повертай людям!
Що тут незбагненного?
Нам видається, при такому погляді
на проблему відпадає необхідність
протиставляти «реалізм» «авангардизмові» – і навпаки. Не потребуємо
сьогодні цього лукавого поділу на
«ліве» і «праве»! Безглуздя це, бо нічого
не забувається, не може забутися, отже,
й не відкидається – ані Ілля Рєпін, ані
Василь Кандінський. Не потрібна сьогодні нам оця конфронтація, і немає
між ними жодної конфронтації: кожний живе у своєму вимірі. Треба тільки це знати, осмислювати – і спробувати
синтезувати. Але дивитися на світ
очима Рєпіна чи Кандінського – навряд чи це серйозно. Дивитися слід
своїми очима і думати своєю власною
головою. Порятунок не в однобокості, а
в співіснуванні всіх – по можливості –
художніх стилів, манер, мов. Стикати,
протиставляти їх можуть хіба що непрофесійні люди. Лише дилетанти
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можуть сьогодні патякати про «фотографізм», скажімо, Шилова, про «чисту
форму», про «відрив від народу». Врубеля не розуміли за його життя, а тепер
він – майже маскульт. Те саме – Гоген,
Ван-Гог. Прикладів вистачає. Спочатку
не сприймають, потім канонізують.
Наша епоха розмила всі межі, повалила
усі уявлення про прекрасне. І де, в чому
порятунок для художника? В одному: в
знанні, в професіоналізмі, в терпимості. Ми надто довго, задовго розкидали каміння, – нині надійшла пора
його збирати. І ми зобов’язані це вчинити, поки не пізно. Поки не прогриміла труба, яка провіщає загибель
цивілізації.
Чи не занадто ми залізли в
теоретизування? Та ні, ми спробували
пояснити, в якій ситуації, в атмосфері
яких пошуків і сумніві з’являються на
світ божий все нові й нові картини
Віктора Зарецького. Ті самі, що так захоплюють одних – так дратують інших.
Красиво? Некрасиво? Звично? Незвично? І т.д. І найголовніше – Мистецтво? Не мистецтво?
Це як у Федеріко Фелліні у фільмі
«8 1/2». Пригадуєте: «Зізнайся, все ж таки це вигадка?» – «Звісно, вигадка.
Проте щось від правди в ній також
присутнє».
У цьому випадку, на моє переконання, вельми багато від правди.
І ось вона, правда Віктора Зарецького: життя – це краса, це найсправжнісіньке диво, це найкоштовніше з
усього, що дарується людині – раз і
назавжди.
1990 р.

ІV. СТАТТІ

Олег Сидор-Гібелинда
БРАНЕЦЬ КРАСИ*

До творчої постаті Віктора Івановича Зарецького (1925–1990), здавалося б, міцно прикипіло почесне клеймо
“українського Клімта”. Остання виставка його творів – понад тридцять
полотен із зібрання сина Олексія –
блискуче спростовує цей стереотип. Без
сумніву, тепер можна говорити про
“кількох” Зарецьких, об’єднаних спільністю біографії та загальним імпративом самовдосконалення. Основне
достоїнство експозиції в Меморіальному домі-музеї І. Кавалерідзе на
Андріївському узвозі в Києві полягає у
її не канонічності, яку може “стерпіти”
лише справжній, а не липовий класик.
Зарецький “стерпів”.
Найестетичніший з українських
митців 60–80-х років, він однак не
належав до когорти таких собі “дистильованих естетів” (згадайте радянські кухні – з початку 70-х і до…), котрі
гребують
брудною
реальністю,
дискримінують певні теми, віддаються
оргіям недолугих селекцій та виїмковостей… виссаних з пальця. Будь-який
маляр малює вам свій “Подих весни”
чи “Бузок” (і малює, в необмеженій
кількості) – але хто ризикнув зобра-

зити, як „Каструють бичка”? Зарецький – ризикнув. Справжній автор і
апробується не вічними, а “межовими”
темами. І банальність йому не страшна.
У 50-ті Зарецький віддав данину
доблесним шахтарям (утім, окремі з
них за вказівкою тодішнього міністра
культури вилучалися з виставок), але
водночас створив популярну тоді ж
“Арфістку”, задумав полотно з концертом для скрипки з оркестром і юною
скрипалькою [1]. У 60-ті – дояркам,
але так, що сьогодні ніхто і не заїкнеться про кон’юнктуру. “Дух музики”
перемагав! І – диво-дивне, форма тут
перероджувала мертвотний зміст:
пологи “нового” завжди болючі.
З деяким острахом я беру до рук
благенький екземпляр проілюстрованого Зарецьким “Портрета Леніна”
М.Рильського 1963 року, добутий з глибин книгосховища. Побоювання виявилися марними: Зарецький здолав і
цю тему. Передчуваючи лукавий цинізм сімдесятників, він використав
кутастий силует Ілліча як привід до
графічного арабеску. Або як пробний
начерк майбутніх фресок “на іншу
тему”. Цікаво, що більшість персона-

*

Статтю написано з нагоди персональної виставки В. І. Зарецького, що пройшла в кінці літа
1998 р. 1-й (скорочений) варіант див.: День. – 1998. – № 153 (13. 08). – С. 7.
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жів провисають у безповітряному
просторі, а навколо портрета Корифея
з чарівною наївністю розквітає величезний вишиваний рушник. Малюнок
виконано на бездоганно професійному
рівні, як і інститутський диплом художника “До Мавзолею” (близько
трьох десятків персонажів, зовнішність
більшості їх ворожа усякій парадності:
бородатий селянин, літній бухгалтер,
офіцер у запасі, тонкий, як тріска, “бідний студент”, суворовці, зграя підлітків).
Наводжу ці приклади без будь-якого
єхидства. Зарецький – такий автор,
якого не паплюжить, але збагачує будьякий штрих, будь-яка “родима пляма”
минулого. Ми багато втрачаємо, репродукуючи лише його зрілі твори.
Шкода, що поза увагою лишилася і
його “Теща”, котра свого часу набула
широкого розголосу. В тому ж 1954
році І.-В. Задорожний пише свого
“Підлабузника”, а С. Григор’єв – картину “Повернувся”, твір досить відмінний як од вдавано-конфліктного
“Вступу до комсомолу”, так і од прямолінійно-діалогічного “Обговорення
двійки”. Отже, “відлига” почалася не з
парадного, а з кухні і спальні; підвалини “нового відчуття” заклав “приватний сектор” (а заодно – й міну
затриманої дії… у фундаменті розвинутого соціалізму!). Слушність думки Б. Парамонова, висловлена в
одному з есеїв, сумніву не підлягає.
Критика зустріла “Тещу” доволі негативно. “Теща свариться з зятем і дочкою. Перший твір після художнього
інституту – і невдалий, дріб’язковий
натуралізм анекдотичного характеру.
Це, звичайно, не окрилить митця, не
дасть поштовх до зростання” [2], –
(такі думки побутували і кілька років
потому). Дивлячись на картину з відносної висоти всезнаючого сьогодення, ми не знаходимо тут і тіні того,
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що їй закидалось десятиліттями. Щирість, яку Вайль/Геніс у “Світі радянської людини. 60-ті рр.” (коли ж
нарешті з’являться дослідники для
українського шістдесятництва?) вважають ключовим поняттям тієї доби,
струменем того часу; поряд з картиною
Зарецького навіть професійно довершеніші твори С. Григор’єва видаються
“сочиненными”. У “Тещі”, попри
свою визивну назву (а що проблема
така її, на жаль, і сьогодні лишається
актуальною, доводить одна з п’єс
молодих драматургів останнього десятиліття – “Територія “Б...” О. Миколайчука-Низовця) конфлікт, власне,
змазано. – Як “змазано”, по-іншому,
кількома вправними мазками, килимок на підлозі: елегантний мінімалізм
шістдесятницького побуту заявлено тут
в проекті (декоративна рослинка в
кружці – не у вазі, картина на голій
стіні тощо). У картині все проціджено
через сито настрою, промодульовано
контражуром, облагороджено імпресійним нюансом. (Безтурботність молодої
дружини ненав’язливо підкреслена
тим, як погойдується на її лівій нозі
капець; втім, і її чубатий чоловік лише
трохи похнюплений). Ситуація “перерваного сніданку” не викристалізовується в чітку фабулу сварки; митець,
здається, більше за все уникає карикатури, “пересолу”; тож лишається в
рамках жанру начерку. Молода жінка,
повернута до нас спиною, в той час,
коли її матір – ще доволі молода і
приваблива особа, нафарбована трохи
густіше звичного – а не несосвітня
мегера з “перчанських” сторінок.
Отже, образи ці мало схожі на усталених персонажів радянської “комедії
масок”. У “конфлікті поколінь” мовчазно перемагає краса молодості. (Не
менш значною, хоч і не такою помітною на перший погляд, була
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демістифікація “дитячої теми”. Як і в
сталінські часи збирають дівчину “До
школи…”, але у мами модні туфлі; але
на стіні немає портрета Вождя; але
вікно напіврозчинене у великий і самотній світ).
Відречення од канонів соцреалізму
не було у Зарецького раптовим. Умочивши пензлі у води “розливного моря
побутового несмаку, на берегах якого
столиця – Худфонд” (О. Довженко),
Зарецький упевнено простував до
“берега (своєї) мрії”. (З огляду на
“урожайність” його творів, саме тут і
стала б у пригоді лексика “поетичного
кіно”, образотворчі еквіваленти якого
ми знаходимо у нього в 60-ті роки).
Шлях до “мистецької оази” виявився
довгим і тернистим, не зірковим. Саме
тому до зірок тягнувся, зірки з неба
хапати прагнув – на відміну од свого
ефемерного двійника Клімта, який
свої твори і поривання наче міряв
мензуркою, ніколи не помилявся і не
спотикався. Зарецький же спіткнутись
не боявся. І все-таки, незважаючи на
всі пошуки, зміни почерків, коливання
смаку, творчість його полишає враження рідкісної цілісності, віднайденості власної лінії, котру не зміг
затьмарити жодний вплив.
Час нарешті торкнутися і цієї,
вельми заяложеної аналогії (“Сецесіон
по-українськи” зветься одна з численних статей про митця періоду перебудови [3].) Попри окремі риси схожості,
між двома митцями – прірва, не тільки
хронологічна, але і внутрішньо-суттєва. В образах клімтівських жінок надибуєш на щось перепріле і брезкле,
через те одразу згадується його сучасник-співвітчизник Роберт Музіль: “Її
тіло здавалось передчасно зів’ялим…
хоч водночас належало воно недозрілій
дівчині”. Гарячковий рум’янець щік,
нездорово-теплична блідість шкіри

героїнь Клімта дуже часто контрастують з модерновим тлом, де бешкетують різнобарвні квадрати, спіралі,
окаті ромби. У Зарецького неодмінні –
розани на щічках, а тло – здебільшого
квіти (спогад дитинства – уквітчана
хата батьків). У море троянд занурено
постать покійної дружини в портреті
1980 р., і юній робітниці припасовано
до роби квітку мальви. Геометрії –
обмаль, передовсім – любов. Жодну із
клімтівських дам не назвеш гарною,
але кожна модель Зарецького – таки
красуня в повному сенсі цього слова.
(Одна з жінок, яку обезсмертив його
пензель, казала, що, створюючи її
портрет, він признавався: “Не знаю,
що вибрати, жінку чи мистецтво...”) Як
виклик звучить його картина “Жінка
завжди жінка”: товстолитка молодиця
з кайлом у руці, спиною до глядача –
“прекрасна, прекрасна, прекрасна”
(Т.Толстая). Дейнеківський імідж розвінчано, проте не зганьблено, переосмислено – але не в контексті соц-артівських
кпинів, як слід було того чекати ( і як,
без сумніву, вчинили б московські
концептуалісти). Молодістю, красою
освячується кричуща аномалія радянського існування. І, звісно, пензлем
майстра, чудесно зорієнтованим на
belle epoque (і то не лише у варіанті,
спродукованому митцем з Каканії...)
На мою думку, більш змістовними є
загально ідеологічні паралелі з мистецтвом Сецесії, що пояснюється
насамперед спільністю образотворчих
поривань. Це, по-перше, жага творчих
синтезів розмаїття зацікавлень (у Зарецького, як і у митця fin de siecle – від
монументального розпису до книжкової ілюстрації, де невипадково, наприклад, його увагу привернула
постать М. Яцкова: на його портреті у
збірці “Вибраних творів” 1973 року, з
тлом гордаво похмурого ультрамарину з
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ознаками квазі-тропічної рослинності
та смарагдовими язиками прибою –
над залисиною вітчизняного “младосимволіста”, по-сецесійному таки
в’ється кучерик, блідаво мерехтить
лице; визначає тут не стільки напрямок
пошуку, як “зона надання переваг”...
інша річ, що майже в той же час було
створено і портрет О. Гончара. Незрозуміла примха долі!). По-друге, сам
принцип ставлення до навколишнього
світу: не перекреслити його, всотати
краплини смачної характерності (до
цього були байдужі модерністи наступних поколінь). Таку позицію він не
просто обрав задовго до знайомства з
альбомом клімтівських репродукцій.
Він, здається, з нею і народився. Вже
його спогади про власні дитячі роки,
висловлені ще на початку творчого
шляху, виказують його підсвідоме тяжіння до лінії виразної, красивої,
енергійної та узагальнюючої, любов до
розщеплених пластівців Jugendstille. “І
я ладен був годинами дивитись, як
дотик олівця чи пензля залишає на
папері розрізнені риски, та, кінець-

Жаркий день, 1957 р., полотно, олія.
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кінцем, з’являється остання, що об’єднує їх в одне ціле” [4]. Але пряма генеза –
учнівство у С. Григор’єва, що свого
часу вчився у Ф. Кричевського, котрий
у свою чергу зазнав впливу Г. Клімта [5].
(Однак у самого Григор’єва ми не спостерігаємо протягом усього його творчого
шляху аніяких сецесійних мотивів, а
його безпосередній вплив на Зарецького виразився у його “дитинних полотнах” на зразок “Вечірнього катання”).
По-третє, джерела візуальних мотивів:
казкові істоти (у Зарецького – жарптиця) і, звісно ж, метелик (з появи
пістрявої легкокрилої істоти на сірому
пальто розпочався “Портрет Оксани”).
Соняшник – той чи не той, але майже як
з петлиці “Божественного Оскара”, з
хресним шляхом якого – а не з благополучним нидінням Густава – можна
порівняти страдницьке життя Зарецького (жест м’язистого ірландського естета, що, засакавши рукави, спускається
в шахтарський забой, дивуючи трудівників – майже дослівно ідентичний
повсякденній практиці Зарецького у 50–
60-ті роки: “Зарецький... спускався в
лаву... Просвітлюючи собі шахтарською
лампою, робить начерки...” [6]. З іншого
джерела: “Кремезну постать можна було
побачити і на молочній фермі, і в полі...
З азартом сильної людини він тягне
великі лантухи з борошном, допомагає
місити тісто...” [7]). Але в українського
художника менше умоглядності і, хоч як
не дивно, менше трагізму. Трагічність
“узяло на себе” саме життя – і наїжачувалось проти автора всіма голками.
Багато написано про смерть його дружини Алли Горської, про злочинне
свавілля властей, “внутрішню” еміграцію Зарецького. (Навіть у майстерні на
нього тиснули стоси сотень картин, не
даючи змоги відсторонитись, відступити
вбік, тож, працював, уткнувшись у
полотно, – згадують сучасники).
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Модерністом він повернувся... з
Полісся. На звороті “Оголеної” написав:
“Початок робочого дня” (так – чи навпаки?). “Довів реалізм... до істерики”. А
на його руїнах (звісно, руйнація була
суто індивідуальною, справою власних
рук; авангард в Україні 60-х – не частий
гість!). Він побудував своє уявне, безжурне, безгомінне містечко, де ніколи не
зупиняється тихе свято життя, а красу
даровано всім, солодку, як мармелад.
(Теж не випадковим є кулінарні асоціації, що їх свого часу викликала виставка
у Мошлянці: “В їх (картин) розкошуванні є щось гастрономічне, як у поїданні
хороших цукерок... Як нікому з сучасників, Зарецькому вдалося виразити
фізичне відчуття солодкого... Знаходимо,
скажімо, в “Євгенії” соковиту терпкість
шоколадного трюфеля, в “Червоному
літі” – захват добре випеченим зефіром. “Сім’я” – це збиті вершки, котрі
можна відсьорбувати ложечкою...
“Чашка кави” – звичайно, шоколад,
неодмінно з горіхами й ваніллю...” [8]).
Про красу кажуть: вона врятує світ.
Іще: краса – страшна сила. До цих святих банальностей додай бодай одну: в
полон краси потрапляють – і застряють в ньому надовго. Зарецький –
живописець краси і щастя саме тому,
що мало пізнав їх у звичайному житті.
(Але покутне служіння красі мало для
нього і зворотний бік: краса, врештірешт, виснажує, знесилює, звужує. Тож
у нього, як на мене, твори драматичного звучання – такі, як “Вершники”
чи “Орач. Посвята Стусу” не можна
віднести до значних авторських здобутків, адже в них він менш за все спирався на “прекрасне”). Інша річ, що
останній творчий вибір Зарецького у
70-ті роки – попри його унікальність –
не лише започаткував – схоже до того,
як він був першопроходцем років 15 до
того (не так шістдесятником, як пред-

течею, godfather’oм нового напрямку) –
але і став найяскравішим виразником
“естетичної опозиції”, властивої чесному прошарку радянської інтелігенції
того часу. Зневірившись у громадській
ролі митця, вона поринула у світ культурних рефлексій, серед яких не останнє місце займав доробок “срібної
доби”. “Навіть у Яблонської в творах
того часу відчувається модерн” (Б. Лобановський). Іноді культуртрегерство
того чи іншого автора оберталося наївною маніфестацією імен та обкладинок, до чого полігоном ставало
зображення, хоча б крамниці грамплатівок (у В. Рижиха) – але подібний
псевдоуніверсалізм був взагалі властивим інтелектуальній верхівці homo sovieticus, бібліотеки якої нагадували
мікро- чи макроваріант популярної
тоді “БВЛ” (і не лише бібліотеки, але і
мізки). У Росії художні пошуки вилились в стильовий напрямок, пойменований “карнавалізмом”. На Україні все
було простіше – і складніше. Холоднувата “гра в бісер” не могла б мати тут
навіть локального успіху; езотерика не
народила жодної яскравої особистості;
власне, “срібна доба” потребувала елементарного вивчення і бодай поверхова ліквідації “білих плям” – “біле на
срібному” – хіба не сецесійний відтинок кольору! Але поза тим, попри каверзи радянського часу, “піти в красу” –
було і лишалося суто українською
“втечею”, котру і “втечею” назвати
язик не повертається. Розчинитися в
казці, аби не бачити “свинцових мерзот” довкілля. Живопис – не публіцистика, не література, і “металева мова”
настанов для нього не є обов’язковою.
(Створюючи плакати, ілюстрації до
творів, які були якими завгодно, тільки
не шедевральними, працюючи в “піонерському” часописі, Зарецький риторики щасливо уникнув).
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Нинішня експозиція, однак, більше
репрезентує “Творчу кухню” автора –
передовсім 60-х років. Дізнаємося, що
шістдесятники, крім народно-ужиткового мистецтва (“Три бабусі”, ескіз
датований 1960 роком, – одна з “перших ластівок” “фольклорного спалаху” в найближчому майбутньому;
“Мої господарі” 1964 року передвіщають творчі прориви Т. Яблонської, а
немало персонажів фігурує в народному одязі: Халимоненко, Панченко),
не цуралися й інших захоплень. Наприклад, джазу (твір “Дидл, Бадл, Дудл
і Семенов” присвячено першому в
Києві джаз-клубу на вул. Леонтовича,
що діяв у студентській їдальні протягом 1959–1964 років, граючи традиційний нью-орлеанський джаз, “добре
свінгуючи” та змагаючись у блюзах; в
постхрущовські часи “тихо розпався”:
учасники гурту, що взяли за псевдоніми терміни звуконаслідувальних
синкопів, роз’їхалися по різних куточках земної кулі) [9]. Але ж – мимовільний модернізм поки що не модерн. Зі
спогадів І. Диченка, портрет якого
Зарецький написав хлопчиком у середині 60-х: картина створювалася на
дачі; стомившись, автор пішов відпочити на берег річки і там закуняв, а
хлопчина посипав поверхню полотна
піском. Прокинувшись, художник
схвалив незвичний новоутвір – чим, як
не першим зародком лендарту – ”земляного мистецтва” в українській культурі його можна було б назвати? До
речі, присутність у творі зодіакальних
знаків теж є достатньо незвичною для
тої доби, діти якої все-таки дуже боязко освоювали “нові теорії”; важко сказати, чого більше було у шістдесятників –
здорового зухвальства чи ж вибачного
конформізму “воспасіння”.
Шістдесятники полюбляли і колаж
(що відгукнеться в “Портреті Миколи
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Мерзликіна” у Зарецького, а особливо
у знаменитому “Портреті Симоненка”
Горської), а “карнавальну культуру”
інтуїтивно пізнавали ще до “бахтінського ренесансу” (“Червоне та блакитне”). Містицизм їх може здатися
трохи наївним “Дух вийшов”: тільки
промінь світла між стулок напіврозчинних дверей, тільки гра площин у
просторі, але сказано цим більше, ніж
за допомогою дюжини алегорій!). А
орієнтальні спокуси – запізнішими
(“Японка з Сахаліну” – у своїй мимовільній симпатії до країни Сонця, що
сходить, Зарецький стоїть у дивному
ряду між футуризмом і салоном, між
Д.Бурлюком та М. Гуйдою... з іншого ж
боку, у “Портреті Муляра” та “Жінці в
хустці” мазки здаються виразними, наче опуклі ієрогліфи, а тло більшості
“сецестійних” полотен дихає нірванним маревом, з якого судомно вириваються людські персони). Зате не
такими наївними і аж ніяк не вчорашніми виглядають перші прояви вільнодумства, рефлексії над “проектним
минулим” (“Нічний арешт”: грузовик,
напханий людським м’ясом; певною
мірою “Вітер”, де зображено селян у
хурделицю). Творчість Зарецького належить не тільки царині прекрасного,
а й буттєвого, історії, з потоку якої власна його позиція не виокремлювалася. На
жаль – і на щастя; краса ловила його – та
не спіймала (до кінця).
У середині 80-х років, коли я був
студентом Художнього інституту, до
мене в кімнату підселили “вічного
абітурієнта” Славка, вірмена з Баку.
Майже увесь час він проводив у майстерні Зарецького, про що з захопленням оповідав вечорами (Е. Д. cвідчить:
“...в майстерню можна було потрапити
не зразу... величезна черга вишиковувалася туди... набралося душ 150, а з них
дуже скоро відсіювалося три чверті...”
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Але якось повернувся розкошланий, з
посірілим обличчям: на вчителя влада
“котила бочку”... Ішов рік Оруелла –
1984-й (і рік “Покаяння”, що знімчувалось потай – і про яке майже ніхто
нічого не здогадувався). До тепер
Славко-вірменин з Баку? Там, де й
селяни – чорнобильці, герої портретів у
Зарецького 60-х років (на місці їхнього
села постала славнозвісна АЕС). Хотів
того художник чи ні, але “силових
ліній” сучасності він торкався. І не раз.
І останній спогад. Не часто побачиш, щоб сучасний студент годинами
сидів на лавці перед якоюсь роботою,
тим паче – сучасного автора. Студенти,
знаєте, народ уїдливий, будь-які авторитети їм “до лампади”. А на виставці
Зарецького в Могилянці я таке бачив,
минулого року. Така виставка сьогоднішня – не зайва! Краса – це те, що
вічне, в дефіциті, навіть на Україні.
Р. S. Краса, обрана Зарецьким, – і
нетутешньо-аристократична, і приступна оку багатьох (оксюморон? парадокс??). Тому матеріали про нього без
подиву знаходиш і в спеціалізованих
часописах (“Art live”, “Образотворче
мистецтво” і в популярному виданні з
лискучою обкладинкою (звідки дізнаємося, ученицею Зарецького протягом
3 років була майбутня директриса магазину “Кристина” [10], чи в трохи
прив’ялому “старорежимному” журналі зі стажем із втятою назвою). Знаю

людей (скромний достаток їх не дозволяє їх віднести до рангу колекціонерів), що відкладали з получки, аби
придбати якесь з полотен Зарецького,
що стрімко “утікали” за кордон...
Краса Зарецького – об’єднує, а не
розділяє. Благословляє, а не сварить.
Упокорює, а не збуджує – попри сецесійні лаштунки. Не краса змія (хоч і
модерно зміїться-вигинається штрих) –
краса – квітка. Квітка, що не в’яне.
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Рукопис В. Зарецького, 1960-ті рр. З архіву В. Костюченка.
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Рукопис В. Зарецького, 1960-ті рр. З архіву О.Зарецького.
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Антоніна Цвид
ПЛАНЕТА “ЗАРЕЦЬКИЙ”*
Есе
“...він уже був приречений, коли казав: “Я хочу написати
іще сто картин, потім – ще...” І ось – остання картина
“Муза мистецтва”, на котрій зображений сам художник, що
прощається з Музою навіки... Поклав пензля і більше до нього
не повертався. Енергія покинула його...”
Здається, це голос дружини Віктора
Зарецького – кожна окрема фраза, мов
окремий мазок на моїй пам яті. Образ,
що проступає крізь біль, чи біль, що
проступає крізь образ. Нині ці уривки
слів, словосполучень мерехтять у підсвідомості, як у річковій воді – відображення калинового кетяга: є і нема...
Це зараз. А тоді ці слова поглинув
дивовижний гул людної зали. Немов у
антракті вистави, що інтригує якоюсь
жагучою таємністю. Може, та мить і
була антрактом між життя і життям:
життям сущим і життям у подобі
Вогню, яким є Вічність? Але я чітко
пам’ятаю, що не повірила у ті слова:
“Енергія покинула його...”, – бо кожною клітиною єства відчувала присутність його енергії – енергії людини,
якої відроду не бачила у вічі. Так само,
як і цих полотен. У мені і крізь мене
пульсувала ця енергія. Крізь мене і в
мені відбувалася вібрація барв і звуків.
Здавалося, що і сама вже перетворилася на суцільний сплав звуку і барви. І

все єство пульсувало в ритмі цієї
безмежної планети, що оберталася тієї
миті навколо моєї землі і називалася
так звичайно “Зарецький”. І гул зали
зливався з гулом її...
Мабуть, подібне відчуття того дня із
виставочної зали виніс багато хто. Адже
енергія, а отже, і думка, закладена живописцем у картину, живе в ній. Будує в ній
свою хатку. І людина, що відкрита
космосу, здатна прочитати цю думку і
відчути ту енергію на собі. Тому скажу
абсолютно переконано, що енергія Віктора Зарецького – це вогонь. Вогонь
жаги. Вогонь Вселенськости...
Коли розглядаєш ближче й уважніше полотна Зарецького, починаєш
відкривати: тут немає голої еротики, як
це може видатися на перший погляд.
Тут – наше болюче життя з усіма його
пристрастями і напастями. Невипадково мистецтвознавець Д. Горбачов
влучно назвав його роботи еротезами
чи еропоезами. Що б він не писав – жіночий портрет чи сюжетне полотно –

* Публікується вперше
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еротичні моменти виступають як засіб,
за допомогою якого можна відтворити
внутрішній світ людини чи самого
буття. Скажімо, якщо в портретах
Ольги Кравченко чи Раїси Недашківської бачимо красу внутрішню, то в
“Пісні жаги” чи в “Саді кохання”, навпаки – якісь мотиви виродження як
краси, так і людського духу. Ці відкриті
картини похоті – не що інше, як біль.
Він ніби дивувався, наскільки принижені люди у своїх низьких пристрастях.
Там немає вже кохання. І немає еротики. І навіть сексу, хоч спостерігаємо
картини любощів. Є біль і обурення за
ницість, що дисонує з космічною
гармонією.
І все ж, розглядаючи їх, виникає
думка: оприлюдни він свої твори за
життя (адже перша виставка була посмертною* і то – за часів перебудови),
чи не повибивали б йому вікна самі ж
співвітчизники, як, скажімо, у пуританській Британії кінця ХІХ сторіччя
побили співвітчизники вікна редакції
еротичного часопису “Жовта книга”,
де плідно трудився Обрі Бердслей,
один із найсильніших майстрів графіки
модерну. Одначе вплив Бердслея іще
довго відчувала на собі Європа. Пригадуєш його графіку і помічаєш – та ж
іронія, часто відверто еротична, та ж
сміливість аж до відчайдушности у
пошуку нового, незвичного, вражаючого. Саме іронія у Зарецького, як і в
Бердслея чи в Тулуз-Лотрека стає способом відмежування особистости
художника та його позиції від масового
смаку, зараженого банальністю. Як
бачимо, минають сторіччя, а ситуація
так і не міняється, як і взаємини між
одиноким генієм та натовпом. Еротика
завжди – це виклик обмеженості суспільства, як яскравий вияв спротиву і

Онука Алли Горської та Віктора Зарецького
Олена Зарецька біля пам’ятника
“Художникам-жертвам політичних
репресій”. За деревами Академія мистецтв
та архітектури, 2009 р.

несприйняття його “дамоклових” законів. Згадаймо про віяння в мистецтві
кінця ХІХ – початку ХХ століття: напівоголені танцівниці Лотрека, оголена
Олімпія Мане, розмаїття “грудастих
баб” Ренуара, фантастика Клімта...
Невипадково твори Зарецького відтворюють площинно-орнаментальну манеру пізнього Густава Клімта та інших
представників модерну кінця ХІХ –
початку ХХ сторіч. Орнамент входить
у живописний твір як предмет зображення. Предметом відтворення часто
слугують тканини, шпалери тощо.
Художниця Ольга Кравченко (власне,
завдяки майстрові Ольга й сама потяглася до пензля) пригадувала, що він

* Перша персональна виставка була прижиттєвою – в лютому 1989 року (Прим. ред.).
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Заславська Ірина. Передвістя Покрови, 1975 р., фанера, бісер.

просив її приносити клаптики тканини
з цікавими орнаментами. Проте у Зарецького правило рівноваги уступає
місце безперервному рухові ліній і
форм по поверхні, що організовані у
певний ритм. Ці лінії немов нагадують
єднаючі ниті між реальністю та умовністю, вони самі собою дихають чутли-

вістю, розповитістю – своєю гнучкістю,
тягучістю немов окреслюють вигини
жіночого тіла. Обличчя, як і годиться
за законами модерну виписані майже
натуралістично, нагадуючи маски без
маси. Вони часто виражають стан чутливости, емоцій. Тема поцілунку у Зарецького викликає спогад про
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“Поцілунок” Беренса, заплутаний у
орнаменти волосся чи “Поцілунок”
Клімта із завуальованими фалосами.
Мотив жінки в екстазі у Зарецького
відсилає нас до “злочинно-еротичного
екстазу “Соломії” Клімта чи до “Вакханалії” Штука, до “Жінки в екстазі”
Ходлера. І все ж Зарецький брав із різних стилів, бо вважав, що людина повинна знати різні мови, а знаючи мови,
може сказати по-своєму, бо важливо
придумати щось своє, але головне –
коли робиш роботу, важливо ввести
певну ідею, і якщо з цією ідеєю розбудиш сплячу красуню, – заради цього
варто працювати. Це вже зі спогадів
Олесі, тієї самої, що відтворена на полотні “Філіжанка кави”. Наполовину
відкритий бюст, поза – напівлежача і –
величезний казковий кіт на грудях
дівчини, яка тримає філіжанку кави.
Скільки грації у цих лініях і жестах!
Скільки гідности! Сьогодні ця картина
прикрашає Олесину світлицю. Я слухаю її голос і дивлюся – просто не можу відвести погляду від того явища, що
називається “Філіжанкою кави”. Ця
кольорово-метафорична розмаїтість,
ця дивовижна гра форм і фактур, плавність ліній орнаменту, пластика жесту...
у всьому – витонченість і шляхетність.
“Він – людина настільки глибока,
що і сам не усвідомлював до решти. Адже
за гороскопом – Водолій, а це знак
міфічний, дуже інтуїтивний. Він і в
портретах пророк: у своїх роботах може
віщувати, як та Касандра, але його ніхто
не почує, і він сам себе не почує. Усі свої
пророцтва він розумів потім, саме так, як
із загибеллю своєї дружини Алли
Горської. Я й сама лише після його
смерті, знову й знову переглядаючи його
роботи, мимоволі починаю осягати всю
його глибину... У його полотнах багато
золота. Він пояснював це так: “Для мене
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будь-яка картина – це ікона, я підхожу
до майбутнього полотна, як до ікони”.
Так, він розумів, що людям хочеться яскравости, сяйва і краси, – того,
чого не вистачає в житті, і вирішував це
гармонійно й художньо.
І справді роботи Зарецького вишукані, від них віє шляхетністю. Просто
вражає багатоплановість, багатовимірність, а то і багатосюжетність полотна, де переплітаються в якійсь
незбагненній гармонії соціальні, релігійні і водночас еротичні мотиви. Ось
“Автобус”. На перший план виступає
еротичний мотив. У центрі картини –
жінка, що стоїть, тримаючись за поручень. Підкреслено вишуканий вигин талії, відкриті груди. Гарна та... ледь
вловима втома в очах. Поряд сидить
молодий чоловік, з байдуже прикритими
повіками. Тут уже не до еротики, коли
лицарі перевелись! Проблема. У “Чорній
горобині” жінка обвила руки навколо
голови чоловіка, тулуб якого ніби розчинився у просторі. Є лише його пальчики,
які ворожать навколо її перса... Що хотів
сказати тут художник? Чи просто передати оце злиття людини з космосом в
мить екстазу, хоча можна прочитати й
екологічний нюанс. Автор дає можливість шукати варіанти, тому трактувати
може кожен по-своєму. Здається, нічого
особливого в “Грі”. Ну, сидить собі на
тахті дерев’яний чоловічок, ну, підсіла до
нього спокуслива особа... Але ж, пригляньмося, чоловічок з дерева повертає
в її бік голову і простягає руку! Жінка
здатна розбудити навіть дерево, краса
спроможна врятувати мертвий світ...
І справді відчутне у полотнах ставвення до жінки – як до Богині. Як до
чогось казкового. Кожній жінці митець
розповідав казку про неї саму і невипадково казка з його полотен оживає і
ходить поміж нас.

ІV. СТАТТІ

Леся Смирна (Медведєва)
МИТЕЦЬ, РОКОВАНИЙ ДОБОЮ*

Творчість Віктора Зарецького, що
започаткувалася у 50-х роках ХХ століття, вражає не тільки оригінальністю
мислення, приналежністю до рідного,
українського материка, а й широтою
формотворчих зацікавлень: малярство,
графіка, монументальний живопис,
щоденники, мемуаристика. Сповідуючи принцип етнічно-національної заанґажованості, митець прагнув синтезу,
коли художні, історіософські, етнопсихологічні чинники випоставлюють
українське мистецтво на повноцінний
і неперебутний феномен у вимірі сучасної цивілізації. Світ його художності
часто нагадує лабіринт зі складними
стилістичними потоками, загадковими
метафорами, філософськими медитаціями. Та насамперед це вимір мистецького буття як синоніма безсмертя
української нації, оселі людської душі.
Імідж Зарецького, що належно
усталився в культурі і набув певної
естетизації й популяризації, стосувався
як яскравих тенденцій, що переважали
у його творчості, так і її тлумачення з
позицій «дозволеного» і «забороненого»
у радянському мистецтвознавстві. Парадоксальність полягає в одночасному
існуванні двох тенденцій – виняткової
популярності мистецтва Віктора Зарецького і дивовижного мінімалізму,
*

одновимірності його характеристик.
Множинність стильових іпостасей, потяг до солодко-салонної, майже рафінованої естетики, висока професійна
культура і водночас делікатне балансування на межі «епігонства» і «новаторства» спричинили дискусії навколо
Зарецького у контексті контраверсійної аналогії «Зарецький–Клімт».
Все ж мистецтвознавці спростовували
стереотипне сприйняття художника, до
якого, здавалося б, міцно прикипіло
клеймо «українського Клімта». Сам
митець не боявся наслідування, бо ж
великі стилі, на його думку, формувалися і вбирали спектр світового досвіду.
Сецесія для Зарецького була цікава,
передусім, глибинною джерельною
культурою, формувала занурений у
першообрази міфологічний світогляд,
ускладнений своїми багаторівневими
структурними планами, мала той обсяг,
вимір свободи, що дарував очищення й
вивільнення власної ментальної енергії
позасвідомого. «Формотворчість – важлива стадія розвитку художника», – писав Зарецький у своїх «Роздумах біля
полотна». І згадував Пікассо, який стилізував під аборигенські взірці, демонструючи світу «вільну творчу свідомість».
Віктор Іванович Зарецький народився 8 лютого 1925 р. у місті Білопіллі

Публікується вперше.
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на Сумщині. Читаємо майже іронічножартівливий вступ до біографії: «Малювати та ходити навчився одночасно».
Ритуальний побут з мікрожиттям заводського селища віднайде свої паралелі у «шахтарському циклі» творів
художника. За уважного вивчення щоденника Зарецького привертають увагу
перекази автором побутово-психологічних ситуацій. Він підсвідомо шукав
природні, а не декларативні на догоду
часові, сюжети. Той герметичний світ
дитинства випоставився в свідомості
митця на метафору, коли мова, спогади, слова, рухи, кольори, що сховалися в пам'яті ще з дитинства,
переростали в сюжети його картин. Він
не належав до тих митців, котрі боялися
говорити про сокровенне, інтимнотаємниче, а тим більше писати про це.
«Жили в заводському селищі. Знали, де
лавки закоханих».
Так можна з'ясувати, чому в 1980-х
у творчості Зарецького з'являється
відкритий еротизм. Сповідуючи елітарно-карнавальну естетику у своїй
зрілій творчості, Зарецький ніколи не
позбавляв її справжніх пристрастей
буття. Поетеса Людмила Скирда, портрет якої малював митець, назвала його
епікурейцем і диваком. Його творчість
постає не рафінованою, а відверто епатажною, навіть вульгаризованою, як от
у картині «Даремні бажання». Сама
назва і сюжет є символічними. Дві оголені з фізичними вадами красуні обіймають старого безногого «генерала» з
червоною зіркою на грудях. Власне,
сам генерал виглядає напівмуміфікованим і немов остовпілим погруддямпостаментом, що незворушно стоїть на
одній дере'яній нозі, рукою спираючись на палицю. Картини Зарецького
завжди є роздумом і можуть мати багатозначеннєве інтерпретування. Скажімо, цього разу ми можемо міркувати
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про «інвалідність» радянської системи,
що спричинила моральну і духовну «інвалідність» цілих держав, націй і поколінь. А можемо міркувати про глибинну
зачаєну недолюбленість і даремність
бажань уже літнього чоловіка.
У Горлівці, куди переїхала родина
Зарецьких, він відвідував самодіяльну
художню студію. Невдовзі родина
Зарецьких їде до Дніпродзержинська,
де на березі Дніпра майбутній художник намалював свої перші непрофесійні пейзажі.
У січні 1943 Зарецького забирають в
армію. «Військком каже: принеси два
мішки борошна, інакше підеш в армію.
...Я кажу батькові про все те. ...Мені
важко сказати, чи зміг він дістати ті два
лантухи. Але суть не в тому. Він мені
відповів: «Тобі рано ставати негідником,
іди воювати». Зарецький потрапив до
Тульського кулеметного училища, пізніше за станом здоров'я був змушений
залишити передову і направлений у
запасний полк, у Чувашію. Новобранці
прибували з усієї країни, дехто навіть
не говорив російською, тому мистецькі
здібності Зарецького знадобилися для
полкової наочної агітації.
Демобілізували Зарецького через
п'ять місяців після закінчення війни у
жовтні 1945 року. Поїхав у Обідімо до
батьків. Після демобілізації почав
серйозно займатися фаховою художньою освітою. Трапилось кілька замовлень на портрети членів тогочасного
політбюро – від Сталіна до Берії. На
зароблені гроші він починає приватне
навчання в тульського художника Миколи Орєхова. Цілий рік він прожив у
його хаті, працював під його наглядом.
М. Орєхов був вчителем одного з Кукриніксів – Порфирія Крилова. У Ленінграді, після його блокади, відкрилася
Академія мистецтв, і Зарецький зібрав
свої найкращі малюнки у великий

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
ящик і надіслав туди. Чекали довго, та
відповіді не дочекалися. Роботи пропали
безслідно – увесь ранній Зарецький. Як
розповідала Майя Григор'єва, пізніше
довідались, що, знесилені голодом
упродовж блокади, працівники академії не мали фізичних сил, щоб підняти той тяжкий ящик з малюнками.
Але наближався вересень і треба було
щось вирішувати. Тоді по радіо почули,
що у Києві відкрився Художній інститут, і до складання вступних іспитів
запрошуються абітурієнти. «Пошкрябали по закутках і знайшли маленькі
малюночки. Відібрали небагато і надіслали до Києва», – згадувала Майя
Сергіївна. Запрошення на іспити таки
діждалися: «Допускається до іспитів».
Влітку 1946 року з дерев'яною валізою
він з'являється в місті. На Київському
вокзалі найняв возика і доїхав до
вулиці Смирнова-Ласточкіна. Тоді авт
у місті майже не було, лишень військові. Двір Київського художнього
інституту був заповнений солдатами і
офіцерами у військових зношених шинелях, були навіть молоді полковники.
Без належної підготовки іспити на
живописний факультет він, звичайно,
не склав, але привернув до себе увагу.
Йому запропонували навчатися на
графічному. «Як? Графік? Ні! Лише на
живопис!» Один з екзаменаторів, художник Михайло Шаронов, написав
рекомендаційного листа в Київську
художню школу імені Т.Г. Шевченка,
що знаходилась тоді в одному з приміщень Київського художнього інституту.
Прийняли. Посадили за парту серед
підлітків (Віктору Зарецькому вже був
21 рік).
Художня школа, де спершу навчався Зарецький, «була розташована в
одному з коридорів Художнього інституту, де з одного боку були вікна, а з
іншого – ряди класів. З ранку йшли

заняття з загальноосвітніх предметів;
після обіду парти прибирали і ставили
мольберти. Починались уроки живопису, потім малюнка. Натюрморти та
гіпси там стояли завжди, а класи на ніч
не замикались. Викладачі жили теж у
школі, де був і гуртожиток. Багато хто
малював ночами». Коли йшли загальноосвітні уроки, Віктор малював на
базарах… Майя Сергіївна розповідала –
сім'я була бідна, працювали на трудодні, на базарі інколи можна було поїсти... На одному з малюнків – постаті
сільських жінок в народному вбранні,
увішані вінками цибулі. Він був використаний для екзаменаційної композиції, яку було оцінено найвищим
балом. Після року навчання у школі не
полишив бажання стати художником і
поїхав у Канів на літню практику разом
зі студентами першого курсу. Малював
портрет чоловіка похилого віку, старався з усіх сил, але нічого не виходило. Не міг зрозуміти, як далі
малювати. До Зарецького підійшов викладач інституту Кость Миколайович
Єлева і сказав: «Ви, юначе, сядьте
ближче до натури, «зачепіться» за одне
якесь місце, наприклад – ніс. Малюйте
поверхню, шкіру і рухайтеся далі по
міліметру». Я послухався поради, і
стало виходити. Як важливо вчасно
підказати!» – напише згодом Зарецький в автобіографії. Коли закінчилася
практика, усі студенти-першокурсники зробили виставку своїх робіт.
Саме тоді професор Титов відзначив
хист Зарецького.
Він майже не пам'ятав, як складав
іспити, – все було ніби затьмареним.
Згодом переказував, що перед іспитами їздив до Канева. Так захопився
творчим процесом, що зняв сорочку,
заґрунтував її і намалював пейзаж. Так,
оголений до пояса, й їхав до Києва.
Коли повісили списки абітурієнтів, що
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склали іспити, Зарецький серед натовпу так розхвилювався, що не помітив
свого прізвища. Хтось смикнув його за
рукав – «дивись он, ти ж перший!»
У 1947 році Зарецький стає студентом Київського художнього інституту.
Повоєнний Художній інститут, який
упродовж років системно знекровлювався: у 1919 році чекісти вбили О.Мурашка,
а за рік раптово помер Г.Нарбут, з голодного Києва виїхав М.Бурачек, подався у закордонні мандри А. Маневич.
Упродовж совєтської історії з питомо
національного закладу Художній інститут перетворювався на своєрідний осередок вихолощення традицій, де влада
впроваджувала безжальні експерименти.
Спершу засновану діячами національного відродження Д.Антоновичем,
М.Біляшівським, Г.Павлуцьким, М. Грушевським, І. Стешенком Українську
академію мистецтв (1917) було реорганізовано в Інститут пластичних мистецтв (1922–1924), а згодом у Київський
художній інститут (1924–1930), Інститут пролетарської художньої культури
(1930–1934), а відтак – в Український,
а пізніше Київський художній інститут.
У 1934 році на Першому з'їзді радянських письменників було сформульовано цілісну концепцію нового
мистецтва. Для запровадження «соцреалістичних засад» до Київського
художнього інституту були запрошені
митці-реалісти, здебільшого російські.
Відбувався активний взаємообмін і
водночас контроль з боку Москви з
метою утвердження соцреалізму як
творчого методу. 1940–1950 роки були
періодом остаточного запровадження
форми і змісту соцреалізму і повної
переорієнтації на передвижницькі засади. Митці стали заручниками ідеологічної доктрини і більшість їх сприймала
її як належне за відсутності альтернативи. Тому перші студентські вправи
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В. Зарецького – це, переважно, композиції соцреалістичного жанру («Вечірній університет марксизму-ленінізму»,
1950; «На канапі», середина 1950-х; «До
Мавзолею», 1953).
Одного разу в майстерню зайшов
невисокий худорлявий чоловік у
військовому однострої. «Він заговорив,
і ми були вражені його знанням. Він
зачарував, підкорив нас своєю ерудицією. Це був Сергій Григор'єв». Тоді
Зарецький і вирішив учитися в Григор'єва, в очолюваній ним майстерні
жанрового живопису. Він возив своїх
учнів до Москви, знайомив з фондами
музеїв, котрі були недоступні для широкого загалу, використовував різноманітні методи навчання, пов'язані з
традиціями старої школи. Кожен
студент ставив собі окрему кількафігурну композицію, котру писав багато
годин. Траплялося, не виходив й цілий
рік. «Гуртожиток, їдальня були при
інституті. Працювала крамничка з
фарбами, пензлями, приходив перукар. Була хороша бібліотека…» До
цього додавався сумний присмак –
Зарецький бідував: не мав теплого
взуття, виписував пензля до останньої
ворсинки, олівця змальовував до довжини одного сантиметра, потім його
вставляв в трубочку, щоб можна було
тримати в руці. Навіть з часом, коли
олівців в арсеналі митця стало вдосталь, він завжди підбирав кинутий олівець і клав до шухляди. Віктор
Зарецький був серед найпрацелюбніших і найталановитіших: одержав
Рєпінську стипендію, а на останньому
курсі – Сталінську.
Творчість Віктора Зарецького відбиває не лише складні духовні перебіги
часу, а й суперечливість становлення
національного мистецтва. Стильова
еволюція митця пройшла складний
шлях формування: від тематичного
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жанру до творів, позначених глибоко
індивідуальним світосприйняттям. У
загальноукраїнському контексті розвиток стилю В. Зарецького позначений
пошуками нового у традиційному і
водночас елітарному, як і намаганням
синтезувати обидва шляхи. Саме це
споріднює осередки нонконформістського мистецтва в Україні – Київ,
Львів, Одесу, Івано-Франківськ, Харків. З цього погляду, безперечно, Зарецький постає митцем європейських
обширів, генетично закоріненим в
український контекст, таким чином
ствердивши думку про культурну
«серединність» материкової України,
яка перебуває на перехресті Півдня й
Півночі, Сходу й Заходу, тобто є водночас і об'єднуючим началом, і приреченою на різні культурні «орієнтації».
Творча постать Віктора Зарецького
є визначальною як у контексті київського мистецького осередку, так і
загальноукраїнського новаторського
руху 1960-х років завдяки типовості рис
його становлення. Він не був радикально налаштованим противником
академічно-реалістичного спрямування. Еволюція його як митця відбувалася у межах дозволеного. Трактування
цілковито «конформістського» тематичного жанру на межі 50–60-х років
еволюціонує то в бік монументальнодекоративної форми, то в бік динамізму і сміливого кольору, або ж
символічного підтексту усієї композиції. Складна багатовекторність
стильових уподобань лежить в основі
еволюції творчості митця. У малярстві
Віктора Зарецького можна простежити
еволюцію естетичних установок, драматичне почування митця в лабетах академізму та соцреалізму і, як наслідок, –
внутрішню опозицію та протест. Учень
М. Шаронова, К. Єлеви та С. Григор'єва, творчість яких втілила кращі

традиції реалістичної школи, Віктор
Зарецький з самого початку своєї творчої діяльності виступив як принциповий новатор.
З початком хрущовської «відлиги»
митці отримали більше свободи у виборі тем і нових форм, потроху окрилилися у тому омріяному місті мрій,
надій і драми. Коли Сергій Григор'єв
повідомив студентів про можливість
вільнішого вибору теми дипломної
роботи, Віктор Зарецький вже працював
над картиною «До Мавзолею» (1953),
зображуючи на полотні нескінченну
чергу, що тягнеться Красною площею
Москви. Ще перебуваючи під впливом
реалістичного живопису, Зарецький
заглибився у жанровий аспект. Черга
складається з представників різних
верств населення; зовнішність більшості персонажів далеко не парадна.
Митець зобразив мотив очікування, і в
цьому розкрилися різноманітні народні характери. Він намагався показати
зріз перехідного нестабільного часу,
очікування майбутніх змін. Робота над
картиною збіглася з часом смерті
Й.Сталіна. Але відчуття смерті диктатора завуальоване і своєрідно вкладене в контекст живописного полотна:
люди перебувають у стані невизначеності, розгубленості. Зарецький був
завжди зорієнтований на сучасність.
Ця характерна риса виразилася в
намаганні охопити одним твором цілу
епоху – і Зарецькому це вдається. Твір
«До Мавзолею» криє в собі відчуття
того, що уся історія – суцільна погранична ситуація. За дипломну роботу
молодий художник отримав найвищу
оцінку, і його залишили викладати
живопис в інституті, де він працював з
1953 по 1957 рік.
У 1952 році Віктор Зарецький одружився з однокурсницею Аллою Горською.
Батько її, Олександр Валентинович
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Горський, належав до поважної на той
час номенклатури – був директором
кіностудії ім. О. Довженка. Мати, Олена Давидівна, теж працювала на
кіностудії. Віктор Зарецький виділяв у
своєму житті період від одруження до
початку «українізації» – 1952–1961 роки. Алла їздила до нього на побачення
в батьковій службовій машині і з собою
брала бутерброди у спеціальній валізці.
Після одруження мешкали у трикімнатній квартирі, в центрі міста. Там
народився син Олексій, якого одразу
віддали бабі й діду Зарецьким, порівняно молодим і влаштованим у
житті. «До батька, – розповідав Олексій Вікторович, – рано прийшов успіх.
Він був сталінським та рєпінським
стипендіатом, після закінчення інституту брав участь у виставках, його
картини купували. Швидко проходив
відповідні етапи – кандидат в члени
Спілки художників, член Спілки.
Приблизно з 1955 року почав працювати у дитячих журналах».
Першим самостійним твором після
закінчення інституту була картина
«Теща» (1954), котра набула широкого
неоднозначного резонансу. Уже в цій
ранній роботі В. Зарецький демонструє
спробу відійти від традиційних сюжетів
і взяти сюжет оригінальний –
асоціальний та аполітичний за змістом.
Саме з цієї причини робота критикувалася, оскільки її сюжет видавався
міщанським для панівної на той час
суспільної ідеології. Критика виступала з позицій соцреалістичного живопису,
а в аналізі творчості дотримувалася наступного принципу – краса людини
розкривається в її праці, і цей пафос
можна передати лише в сюжетно-тематичній картині. Картина «Теща»
критикувалася за її псевдоконфліктність: «Теща свариться із зятем і
дочкою. Перший твір після художнього
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інституту – і невдалий, дріб'язковий
натуралізм анекдотичного характеру.
Це, звичайно, не окрилить митця, не
дасть поштовх до зростання», – писав
один з критиків. Тема була втілена
художником у сюжеті непоказному, що
не мав яскравого виховного, ідеологічного змісту, і саме це йшло в розріз з тогочасними принципами в
образотворчому мистецтві. Не випадково чубатий похнюплений хлопець за
столом нагадує самого Зарецького.
Сюжет картини був змалюванням
особистих внутрішніх переживань,
оскільки до шлюбу Зарецького й Горської батьки нареченої поставилися
досить болісно: «Ми розписалися і
прийшли до мене з фляжкою сидру.
Батько тихо проковтнув, а мама мало
не зомліла, пила довго валер'янку».
Типовий непоказний побут «післясталінського» часу був добре знайомий
Зарецькому, тому й «Теща» була «пережиттям» отих некомфортабельних
закутків.
З часом завдяки наполегливості,
таланту і працездатності митець досконало опанував ремесло реалістичного
живопису, але «соціальні» замовлення
для нього були неприйнятні. Саме
тому знайшов тему актуальну і близьку
внутрішньому світоглядові на Донбасі,
де створив низку творів, присвячених
шахтарям. Він обирає для роботи
шахтарське селище Сніжне на Донеччині (шахта № 9 тресту «Сніжнеантрацит»), де минуло його дитинство.
Робота над шахтарським циклом тривала п'ять років. Через обрану тему
художник хотів повернутися до не
заідеологізованих, а первісних почуттів. Він оспівує працю, вічні прояви
життя: втому, відпочинок, радість
спілкування, що було виявленням
романтичного світосприйняття, притаманного періоду загалом, коли митці
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приступалися до відкриття доти
заборонених мистецьких глибин 20–
30-х років, занурювалися у світ знаковості і символізму народного мистецтва. У
живописі В. Зарецького забриніло нове
розуміння теми, притаманне шістдесятникам загалом. З автобіографії дізнаємось, що художника цікавив
насамперед внутрішній світ людини, її
почуття, саме тому важливими постають спогади про шахтарський побут.
Його, як і багатьох інших художників, котрі писали індустрійні
мотиви, тогочасний індустрійний дух
по-справжньому захопив особливою
емоційною виразністю, гострознаковою прикметністю часу. Його ентузіазм
був непідробний. Шахтарську тематику він трактував як небуденне
романтичне видовище, що несло в собі
незвичну живописну красу. Втім,
роздуми про буденне, узвичаєне тоді
ще не привели Зарецького до принципового новаторства, не дали справжніх художніх досягнень. Хоч і створений
у ключі «виробничої» індустріальної
тематики, проте його «шахтарський»
цикл творів – пошук новаторського
шляху.
Вже в ранніх полотнах В. Зарецького
можна зауважити пошуки в річищі
формальних вирішень – виразності композиції, ритміки, силуету та національної характерності («Жаркий день»,
«Шахтний двір»). Доробок митця кінця
50-х – початку 60-х років також засвідчує пошуки нової образної структури живопису. У його стилістиці –
графічність, лаконізм, декоративність,
монументалізм – усі ознаки мистецького стилю післясталінского часу.
Шахтарську тему митець втілює в
двох жанрах – багатофігурних сценах
та портретах. Це, здебільшого, побутові
сюжети, котрі приваблюють митця як
пластичні мотиви. Його цікавлять

пози, зв'язок між постатями, які
складаються в композиції. В. Зарецькому більше вдавалися сцени відпочинку, а не зображення праці як такої,
людина в побутовій ситуації. Шахтарські полотна В. Зарецького дихають
відчуттям радісного просвітленого відпочинку. Вони зовсім відрізняються
від, скажімо, робіт О. Пащенка, в яких
людина губиться серед складних величезних механізмів.
Новий емоційний та експресивний
варіант пленеру художник розробляв у
полотнах «Жаркий день» (1957) та
«Шахтний двір» (1958). Його захоплює
гра кольорових плям. Люди ніби розчиняються в променях сонця. Головним засобом виразності тут став колір.
Один з мистецтвознавців зауважував,
що В. Зарецький «довів реалізм до
експресіонізму, до істерики», чим
негайно відвернув від себе керівництво
і тогочасних критиків. Про нього писали: «Здається, В. Зарецький говорить
чужою мовою, якою ще не вміє
думати». Але митець був переконаний
в тому, що про Донбас писати треба поновому, тому постійно експериментував, шукав свіжих вирішень. «Тут
була можливість швидко працювати,
ловити те, що давало життя, – характери людей, тягар їх важкої праці», –
казав художник.
В. Зарецький дає протилежне
усталеним нормативам трактування –
це не герої праці. Піднесеність сюжету
він зводить до побутового рівня. Його
більше цікавлять пластичні проблеми
багатофігурної композиції. Він уникає
просторовості, будуючи композицію за
принципом фриза, що дає можливість
говорити про пошуки у царині монументальних форм. Постаті шахтарів
наближені до силуетного зображення,
що надає певного декоративного ефекту композиції. В шахтарських полотнах
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В.Зарецького відсутній труд – є
перерва на відпочинок. Якби митець
зображував забій і шахтарів у процесі
роботи, вони втратили б ознаки особистостей. Але на полотнах митця
насамперед люди, їх побут, поведінка.
Тодішній міністр культури О. Бабійчук дуже нервово відреагував на цей
твір і наказав зняти його з Республіканської художньої виставки, заборонив
везти на Всесвітній фестиваль молоді
та студентів у Москву, який був резонансною мистецькою акцією ранньої
хрущовщини. Щоправда, зберігши
традиційну українську любов до кольору, в цих картинах він близький і до
«суворого стилю». Та все-таки правдивість та щирість, притаманна шахтарському циклу, визначає основне
завдання, котре ставив перед собою
В.Зарецький, – не уніфікувати, а увиразнити людське начало, людські почуття.
Втім, грамоту Всесвітнього фестивалю молоді та студентів, підписану
К.Юоном, В. Зарецький таки отримав.
Трохи пізніше шахтарський цикл репродукувався в журналах «Огоньок»,
«Юність», у мистецьких виданнях. Всупереч місцевим начальникам від культури, на початку 1960-х митець кілька
разів брав участь у всесоюзних з'їздах
художників та всесоюзних виставкових
комісіях.
Ще двічі художник повертався до цієї
теми. У 1971 році написав твір під назвою «Повстання шахтарів», а в 1984 році
створив по пам'яті картину «Нічна
зміна». Обидва твори залишились непоміченими на батьківщині, але їх оцінили
за кордоном – у 1990 році картини були
куплені на лондонському аукціоні Крісті.
Наприкінці 1950-х років Зарецькі
отримують майстерню на вулиці Філатова, але, як і раніше, працюють вдома.
В квартирі, захаращеній знаряддями
малярського ремесла, вирувало мис242

тецьке життя. Ще в Київському художньому інституті Зарецький здобув
авторитет доброго рисувальника. До
Зарецьких приходили учні й малювали
гіпси. У «неформальній академії» Віктора Зарецького у пам'ятних 50-х
навчалися Ада Рибачук, поляк Януш
Кочмарський, який потім у Польщі
став одним із провідних митців. Трохи
пізніше до кола учнів приєднався Микола Шкарапута. На Філатова зберігався звичний художницький побут –
стіни завішані картинами, підлога
заляпана фарбою, вікна без фіранок.
Стихійно збирали книжки, гарні
переклади Сінклера Льюїса, Альберто
Моравіа, Бласко Ібаньєса, Т.Д. де Лампедузи, Ю. Тувіма, Ю. Словацького,
трохи пізніше Г. Бьоля – вже українською
мовою. На початку 1960-х з'явились
поетичні збірки І. Драча, М.Вінграновського, І. Жиленко, пізніше – «Собор»
О. Гончара та «Мальви» Р. Іваничука,
які Горська розповсюджувала серед
знайомих.
Зарецький передплачував журнали
з республік Прибалтики та країн народної демократії: «Дайле», «Твар»,
«Нойє Вербунг», «Арта», «Витварне
умені». На стелажах – мала скульптура:
полив'яні бички, гуцульські коники з
сиру, писанки, рушники, гуцульське
інкрустоване дерево, яскраво розмальовані в'ятські дерев'яні скульптурки,
дерев'яний козацький Христос на стіні.
Десь у хаті було прикноплено аркуш зі
словами: «На щаблях сидіти жорстко, а
Арнольдові цікаво, де блукає пані
Горська». Йшлося про те, що хтось
сидить на горищі, а фахівець певного
профілю слідкує за ним. Ці слова мали
кілька усних версій і стали епіграфом
листів Горської у табір до Заливахи –
«На шаблях сидіти жорстко». Щаблі
стали шаблями… Починалися драматичні шістдесяті…
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***
Життєдайно-енергетичний «шахтарський» цикл став першим кроком у
творенні нової естетичної парадигми
творчості. Зарецького помітили, а брутальна партійна критика лише утвердила його позицію, хоч до покарань не
дійшло. «Вони таланту не прощають», –
говорив він тоді. Невтоленна жага
пізнання, що сформувала інтелектуалізм цілого покоління шістдесятників,
відбилася не тільки в залученні митцем
і трансформації семантики й орнаментики наївного малярства, західноєвропейського модернізму, а й у
розширенні його проблемно-філософських, формальних горизонтів.
Тоді кожен з тих непереборних естетів
починав на спустошеному, знелюдненому, зденаціоналізованому культурному полі, інтуїтивно прагнучи,
передусім, відтворення неперервності
культури. Вже тоді Зарецький долучився до вивчення цілого пласту
архаїчного мистецтва – палеоліт,
Трипілля, кімерійська, скіфо-антична,
сарматська, готська, гунська культури,
особливо заглибився в арійську, слов'янську. Поряд з цим його зацікавила
творчість митців, які не мали європейської слави, проте здобулися на
популярність регіональну, зокрема, це
Корнеліу Баба, Яцек Мальчевський,
Дж. Сегантіні, Д. Ґ. Россетті, В. Блейк,
німецькі та скандинавські реалісти,
А.Цорн, а також росіяни Валентин Сєров, Федір Малявін та ін. Інтелектуалізація та естетизація повертали
образотворчому мистецтву право на
елітарність, ускладненість образної
структури живопису. Найвагоміший
внесок шістдесятників – те, що вони
своїм мистецтвом дошукувалися глибин людської душі через пошук глибини національної сутності, а не брали
людину як стандартного «будівника

комунізму». В мистецтві шістдесятників
ламалися узвичаєні стереотипи, відкривалися нові, незвідані горизонти завдяки космізму образів, масштабності
ліричного героя, потужній емоційностилістичній стихії. Образ героя-титана
змінює постать людини, що балансує на
межі буденного, узвичаєного і космічнопланетарного. «Маленька людина», «людина в куфайці» стають одкровенням в
естетиці 1960-х.
Нова стилістика формувалася не
лише під впливом усвідомлення доктринерської фальші, фікцій ідеології, а
й відкриття національного мистецтва,
що ховалося у спецфондах художніх
музеїв і було оголошене «державною
таємницею»: «Ми подивились «ув'язнені» картини Богомазова, Пальмова,
Петрицького, – писав Роман Корогодський. – Важко переоцінити цю
інформацію для тих, хто на початку 60-х
років залишався в ізольованому
соціалістичному льосі».
Селянська естетика для Зарецького
стає спробою етнічної медитації, материком духовним, а не просто географічним. Його мисленний менталітет
створює різні моделі того Чорнобильського хутора. Хутір-рай, хутір-сім'я,
хутір-усамітненість, хутір-медитація випоставлюються у творчості маляра
образами і ликами української національної людини. Дивлячись на його
просвітлено-ідеалізовані
побутові,
гуртові й «колгоспні» сюжети, замислюєшся, в якій подобі повинна осісти в
пам'яті городянина людина хутора.
Зарецький майже закохано змальовує
українця у його власному затишному
світі, в «округлій», «космічній» атрибутиці. В цьому циклі Зарецький постає митцем націобуття. Домінантами
його «хутірської» естетики є побут у
його знаковій міфологічній подобі і
справдешній етнонасичений типаж.
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«Селянський» цикл – це переважно
твори 1960–1965 років. До цього періоду належать роботи «Вибирання льону.
Портрет ланкової Поліни Сироватко»,
«На зборах», «Дівчата», «Портрет
доярок Катрі Ващенко та Гані Євтушенко», «Полощуть хустки», «Життя
прожити – не поле перейти», «Смалять
кабана», «Каструють бичка», «Дівчина
з Полісся», «Ярмарок», «Господиня»
(або «В хаті») та ін.
У листі до дружини Зарецький
описує свої враження від сільського
життя: «Пішов на Шевченківський
вечір. Сподобався не так хор, як одежа
старовинна, поліська українська вишивка. Здорово, потім, як заграла
музика, як пішли всі скакать краков'яка, – гармошка, бубон. Все розшите –
я від радості аж підскочив». З листування дізнаємось, як митець намагався
поєднати у творчості формальне
новаторство з нормативним змістом.
Віктор Зарецький розвиває мислення у бік абстрактної формальної
естетики, учить око розкладати форму, в
частині бачити ціле: «Буде літо, тепло –
десь хустина кольорова, обличчя не
закутане, рука гола». Картини Зарецького цього періоду подекуди називають
зразками абстрактного декоративізму,
на який вплинув Фернан Леже, творчість якого стала відомою після
масштабної московської виставки 1963
року. «Деякий присмак «формалізму, –
пише Б. Лобановський, – почав активно спокушувати правлячу еліту, яка
дозволяла собі відхилитися від «твердої
партійної лінії» і зверталася до робітничих мас. Важко визначити, наскільки
цей «парфюмерний» абстракціонізм
цікавив самого майстра, який завжди
мав потяг до фігуративного живопису.
Саме в цій ділянці він шукав шляхів
оновлення образної побудови і палітри
своїх творів...». Митець епатувати умів
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і вельми вправно користувався «цитатами» з визнаних класиків. Окрім
Леже, звісно ж, згадаємо і московські
виставки Пікассо, Матісса, французьких, мексиканських і американських
митців, які так чи інакше вплинули на
арсенал мистецьких засобів Зарецького, поповнили його стилізаторську і
«цитатну» палітру, аплікативно-колажне мислення. Матісс і Леже більше
вплинули на Зарецького; шістдесятника, тоді як Клімт, Пікассо, Білокур,
Лінднер внесли свіжий струмінь у
творчість митця 80-х. «Настає час,
коли художник оволодіває ремеслом і
знаходить, на щастя, свій стиль, але
йому ще потрібно мати важливу тему –
«Що сказати». Пройти школу, осягнути
не одну, а кілька художніх мов – це ще
не все. Треба ще дуже багато. Серце
повинно тривожитися». У спогадах
митець з болем писав, яким автоматизованим стає процес навчання, як
механічно копіюються твори класичного мистецтва, як поступово зникає
культивування форми.
«Селянський» період у творчості
В.Зарецького багато в чому був підготовлений захопленим вивченням народного мистецтва – як ужиткового, так і
образотворчого. Саме з кінця 1950-х
років приходить зацікавленість творчістю К. Білокур, Ф. Манайла, О.Саєнка, Г. Собачко-Шостак, М.Приймаченко,
Є. Повстяного; прискіпливо вивчався
народний одяг, витинанки, писанки.
Як голова Клубу творчої молоді «Сучасник» митець був одним із організаторів виставок майстрів народноужиткового мистецтва. За спогадами
сина Олексія Зарецького, батько купував роботи, зокрема Марії Приймаченко, з виставок, спілкувався з нею.
Це було те нове, що хвилею захопило і
відкрило чисті води творчості В. Зарецького, А. Горської, Л. Панченко,
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В.Кушніра, Г. Севрук, Л. Семикіної,
Г.Зубченко та ін. Вони засвідчили наявність нового струменя українського
живопису, що з'явився як синтез традицій народного мистецтва і реалістичного живопису, акумулював тенденції
минулого й сучасного в умовах відлиги
1960-х років.
У роботах «селянського циклу»
поступово посилюються графічність та
декоративність. Якщо в першому творі
«Вибирання льону. Портрет ланкової
Поліни Сироватко» (1960) є певна
просторовість і плановість, то в наступних, таких як «Портрет доярок Катрі
Ващенко та Гані Євтушенко», «Чешуть
косу», «Полощуть хустки», «Дівчина з
Полісся» форми стилізуються до майже плакатного рівня. Наступним
характерним аспектом творів «селянського циклу» є використання народного орнаменту. В картинах цього
періоду дедалі більше виявляється
тяжіння Віктора Зарецького до символічного змісту деталей та полотен.
Образотворчо-поетична метафора виявилась його рідною художньою стихією. Це було характерним для періоду
загалом і для «суворого стилю» зокрема. У творчості митця є теж певна
стилістична суворість, що полягає в
обранні простих і непоказних сюжетів
(«Життя прожити – не поле перейти»,
1965). Митці вже не обмежувалися
прямою і безпосередньою розповіддю
про теперішнє та миттєве, а прагнули
до ідейно-філософської масштабності
шляхом використання метафор та
інших складних засобів.
У середині 60-х років розробка і
реалізація нових художніх принципів у
творчості Зарецького втілюється в роботах важливого соціального значення.
Характерними з цього погляду є
композиції “Вибирання льону. Портрет ланкової Сироватко”, «На зборах»,

Скажімо, в картині «На зборах» Віктор
Зарецький знов-таки вдається до
живописних знахідок модерну, майже
непомітно витончено «грається» зі
стандартними атрибутами соцреалістичної картини. Обов'язковий пурпуровий колір, фрагмент прапора з
золотими китицями вгорі ліворуч; у
правому нижньому куті – характерний
персонаж писаря, який впевнено й
сухо нотує дійсність. По іншій діагоналі – народний килим з яскравими
рожевими квітками, ромашки у склянці і парубоче обличчя – чисте й відкрите. Головний персонаж немов стоїть на
перетині різних культурних ліній,
позначених своїми атрибутами. Лінії
перетинаються проти його серця і ми
розуміємо, що у його душі відбувається
боротьба між національним і радянським, між народним та партійним,
тобто, символіка живопису митця набуває рис творчого методу.
В чому полягає багатошаровість
образної системи Віктора Зарецького?
Зміст соцреалістичної картини переважно лежить на поверхні, він повністю втілюється в сюжеті жанрової
картини, в емоційному стані моделі в
портретному жанрі. Ускладнення образу відбувається шляхом появи іншого
змістового світоглядного компоненту.
Образ, витлумачений соцреалістично,
наповнюється метафоричністю, і це
був той необхідний камуфляж, в який
одягали своє мистецтво шістдесятники. Саме так озброював свою творість Зарецький у 60-ті. У роздумах про
мистецтво він писав: «Основа – образ.
Все починається з образу. Як в кіно,
основа – це рух, так в живописі головний компонент – це образ. Радість
дійти до образного мислення». Образ
набуває значення, що виходить за межі
змісту, і саме для цього митцеві слугує
мистецьке надбання попередніх епох.
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Він використовує народне мистецтво,
прийоми модерну, іконопис з його
лаконізмом символічної форми, відштовхується від початкової основи
реалістичного мотиву і використовує
його як ґрунт для вирішення нових
змістових і монументально-декоративних завдань.
Концепція портрета в творчості
Зарецького початку 60-х – це зображення героя (героїні) за певних обставин, дій, що відбуваються довкола
портретованого. Тобто, це герой у дії.
Така концепція портрета є особливо
актуальною для того періоду творчості.
У той період його живопис знаходить
зв'язок зі стилістикою 1920-х років, і
художник вже мислить категоріями
форми, синтезуючи знакові, архетипні
образи народного малярства: «Форма –
то є зміст, суть. Образ – синтез... Образ
віками тяжіє над художником», – не
раз повторював він. Зарецького захоплювали образи Федора Кричевського –
впевнені, гармонійні, надбуденні.
Саме такими у його малярстві постають образи жінок. У наступних творах
стилізація в дусі абстрактного декоративізму надає їм рис знакового
символічного характеру, рухаючись у
бік структурної спрощеності та змістової ускладненості. Побутовість сюжету
не зникає, навпаки, поглиблюється,
ритуалізується митцем, піднімається
на рівень філософської буттєствердності. Народний декоративний орнамент проникає крізь культуру модерну,
і в цьому простежується звернення до
спадщини Федора Кричевського 1920-х
років. Ознаки модерну вгадуються у
використанні яскравої лінійної ритміки, у декоративізмі, у театралізації
дії. Але у Зарецького менше ангажованої філософічності, в силу вступає
міфологема, гра з формою і свобода. В
листі до Алли Горської Зарецький май246

же пунктирно писав: «Я зайшов на
льонпункт – ахнув. Тільки шахта
краща; барви сіро-зелені із світлотінню
та акцентами. Скомпонувати не можу,
а взагалі – здорово – суцільне мистецтво. Стільки гри, але в цілому?..».
Як один з основоположників
фольклорного стилю в українському
малярстві 1960-х років, Віктор Зарецький говорив: «Від академічної
школи ніколи не відмовлявся. Мене,
городянина, селянська культура вразила як екзотика. У мене стійкий смак
до мистецтва салону. «Солодке» мистецтво мене не шокувало, тому я щиро
і з радістю стилізував під народні зразки, не намагаючись представити свою
творчість як щось більш глибоке, ніж
вона є. Не бачу чогось, що заслуговує
осуду, в еклектиці – це я називаю
багатством і сукупною спадщиною.
Для мене у творчості головне – шал
емоцій, пристрасть, і цілком байдуже,
за допомогою якого стилю їх виразити.
Зараз я захоплююся Скіфією і «модерном». Вплітаю в стиль сецесіону
українську орнаментику. Український
фольклор для мене цінний своєю
орнаментальністю». Ці слова є знаковими у розумінні творчості Віктора
Зарецького, її синтетичної природи,
превалюванні еклективного ангажементу. Вразити, епатувати за допомогою змішання стилів, засобів, цитат,
знахідок. Саме з цього періоду і починається панування формального, зовнішньо-декоративного. Тобто, митець
відходив від чистої фабульної оповідності, яка поступово синтезувалася в
його творчості в стисло-завершену
знакову драматургію національного
метафоризму. Його, як і більшість
українських митців-шістдесятників,
приваблювала гротескова експресія і
безпосередність примітивного малярства, що поставала з найпростіших форм.
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Селянська естетика Віктора Зарецького є прикладом, що уособлює новий
шлях українського мистецтва і вирізняє
його з-поміж інших національних шкіл
у радянському мистецтві. Особливістю
творів циклу є сміливість, з якою митець
використовує мотиви народної творчості у композиційному та колористичному
розв'язанні, надзвичайно тактовне співвідношення їх з образами персонажів.
Образ людини митець відтворює у
поєднанні з художньо насиченим живописним середовищем, яке трактується
ним як органічне оточення людини. Він
зумовив появу творів другої половини
1960-х років, коли майстер працював на
рівні абстрактних форм. «Селянський
цикл» є важливим і новаторським для
всього українського мистецтва. Народне
життя з його барвистістю, на відміну від
шахтарських буднів, стало життєдайним
джерелом для художника-колориста,
яким насаперед був Віктор Зарецький.
Якщо раніше колір був ускладнений, з
багатьма градаціями тонів, як того
вимагав реалістичний живопис, то в
останніх творах серії він став локальним
і акцентованим. Окрім емоційності,
митець опанував ще одну висоту –
сферу форм. Тенденція відходу від
старих правил у В.Зарецького відбувається на двох рівнях: перший –
формальне новаторство (декоративність, площинність, графічність, монументалізм), другий – символіка форм
(ледь відчутні нюанси символічного
змісту).
Доволі несподіваними постають
своєрідні стилістичні експерименти
Зарецького-шістдесятника.
Як-от,
скажімо, абстрактний наївно-структурний містицизм у картині «Дух вийшов», а от орієнтальні візії після
творчої подорожі до Середньої Азії
(1962–1963) мистецтвознавцям видаються запізнілими.

Не менш вагомим для ренесансного покоління, до якого належав
Віктор Зарецький, було становлення
ураженої брутальним диктатом національно-патріотичної громадянськості.
Це становлення спричинило тоталітарний розбій, переслідування, тюремні
ув'язнення письменників, митців,
правозахисників. Виняткова загроженість спричинила гуртування митців,
які утворювали «рятівні закамарки», де
акумулювалася духовна енергія шістдесятих. Таким рятівним осередком
однодумців була квартира Зарецьких.
Приблизно з середини 1960-х років
у картинах Віктора Зарецького дедалі
частіше зустрічається символіка та
різні переноси понять. Уже з кінця 60-х
реальні спостереження поєднуються з
романтичними фантазіями. Характерною стала така структура композиції,
коли кожна її частина поєднана з
загальною дією та центральною ідеєю,
і водночас має особливе автономне
значення («На зборах»). Очевидно, що
такі системи перегукуються як з роботами художників середньовіччя та
раннього Відродження, так і з пошуками майстрів початку ХХ століття.
У 1967 році Віктор Зарецький у співавторстві з Аллою Горською та Борисом
Плаксієм
працювали
над
оформленням ресторану «Вітряк» у
Києві. Головним елементом оформлення була мозаїка «Вітер», що прикрашала фасад. Саме тоді з'явилися й
малярські твори художника, пов'язані
з символічним змістом мотиву вітру, –
«Вишневий вітер», «Калиновий вітер»,
«Вітер. Птах часу». Цей цикл був свєрідною медитацією, передавав внутрішнє сум'яття, промовляв про
трагічність часу і приреченість людини
у цьому часі.
Розвиток стилю Віктора Зарецького можна трактувати, як шлях від
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загальнорадянської конформістської
індустріальної теми до теми питомо
національної – селянської, де відбувалося його власне відкриття народного
мистецтва, і врешті до тематики,
позначеної глибоко індивідуальним
світосприйняттям художника авангардного менталітету. Отже, з Полісся
Зарецький повернувся модерністом.
Його селянський світ – країна мрій,
простір-небуття; він утікав у казковий
світ ілюзій, який належав тільки його
уяві. Розчинитися в казці, у поліському
світовиді, аби не бачити «свинцевих
мерзот довкілля», бо живопис для
Зарецького – це таїна прекрасного, це
відсторонення від реальності.
Вдивляючись у світопростір його
картин, потрапляєш в ірреальність, де
зникають часопросторові координати,
світ зупиняється на мить, стишуючи
власні кроки, – справжня благодать
лягає на людей, на їхній «полив'яний»
побут, сповільнює різкість рухів, осторонюється у знаковому мовчанні,
оприкметнює їх надзвичайною пластичністю, робить світ вмістилищем
радості, пісні, музики, чистої повсякденної метафори.
***
На початку грудня 1970 року сталася трагедія в місті Василькові поблизу
Києва, в будинку свекра було знайдено
тіло Алли Горської. У протоколі слідства зазначено, що їй було завдано «чотири удари тупим твердим предметом...
яким міг бути молоток...». За кілька
днів до смерті Алла спілкувалася зі
свекром по телефону, домовилася забрати родинний релікт, стареньку
бабусину швейну машинку «Зінгер»,
мовляв, синові у спадок. Мовби в передчутті близького фіналу, потоком
самотності виливалася у листах-сповідях
до Опанаса Заливахи: «...Будь-який твій
протест – порожній звук. Ніби різні
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площини, різні виміри. Смерть. Її явка
обов'язкова. Поруч з такою масою чого
варті комісії, виключення та інша суєта.
Залишається Земля, людська гідність,
людський Дух, втілений у ту Землю. ...А
я тільки матерщинниця, яка не знає, що
робити зі смертю. ...Блюзнірство, аромат
слів, слів, слів заглушує їх трупний
запах... Або жити мерцем серед мерців,
або загинути?..».
Зарецький залишився наодинці з
власною трагедією, з тим світом, котрий уже «не вміщався у свідомості».
Трагедія довго не давала отямитися,
спричинивши творення сповідальних,
екзистенційно-психологічних візій.
Медитації Зарецького занурюють його
в духовний вимір страждань і самотності, поглиблюють прірву між соціальною, громадською метушнею та
особистим болем, означують світ як
дилему добра і зла, правди і кривди.
Кажуть, що своєю творчістю митці
творять невидиму духовну силу, або й
духовне безсилля епохи. Творення на
межі власного безсилля акумулювало
автентичні риси націобуття у творчості
митця, що поглибилася соціально значущою проблематикою, актуалізуючи
трагедійність незбулості нації: «Нині
з'явилось багато нових тем. Загальні
для всього світу – це страх за життя
планети. Такі епохи і народжують нові
художні рухи. Подібні теми стосуються
всіх і всіх об'єднують. ...Яким чином
можна виразити теми «Мертва вода»,
чи «Отруєне повітря?» – писав Зарецький.
Екзистенційний феномен граничного буття формує й інакшість творчості самого Зарецького, митця
граничного світогляду, в намаганні
знайти вихід з дисгармонійного стану,
«де відбувається розуміння себе як
чогось неповторного та самотнього
стосовно світу». Ця межа між реальним
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та ірреальним, буттям та небуттям
занурить митця у пізнання трансцендентності. Основою його світовідчуття
стала єдність тріади: душа, світ і Бог
(Е.Кант).
Метафоричні видіння – так можна
виокремити твори Зарецького, присвячені дружині, скориставшись власне
назвою однієї з картин митця. Божевільна творчість врешті примирить
його зі смертю і світом, надасть їй
певної завершеності. Наскрізно виозначуватимуться в його малярському
світогляді внутрішні сахання, одкровення, таємні бажання, реалізм оголених підсвідомих химерій, які особливо
загостряться у картинах 80-х років.
Поклик потойбічного і боротьба з
усвідомленням смерті через мистецький катарсис означать творчість митця
періоду 70–80-х років як найбільш
плідну.
Саме цей період відкриє нам нового,
цілком непередбачуваного Зарецького, з
його трагізмом і калейдоскопічністю
жіночої а-ля-клімтівської колекції, нетрадиційною для класичного українського
шістдесятника
вибуховою
сексуально-пригодницькою революційністю. Сучасники Зарецького виокремлюють таку рису мистецтва
Зарецького, як «вертепність», «ярмарковість» творчої стихії (тобто й стихійності творчого акту): Зарецький був
справді одержимий творчістю. Ця
одержимість, окрім чорноробської
щоденної праці, проявилася і в дуалізмі
його мистецького мислення, у кількох
«перевтіленнях», які можна тлумачити
як поєднаність фанатичного пошуку
власного «Я» у мистецтві й особливої
приперченості стилю побутової поведінки, якою вирізнявся митець.
З одного боку, світ сприймався ним
як трагічний, а сам акт творення –
звільненням від «фальшивої споруди

під назвою «благополуччя». Свідченням
цього є переживання у творчості
трагедій національної історії («Голодомор», «Озонна діра»), приреченості
духовності нації («Даремні бажання»,
«Жінки. В автобусі», «Двоє (Гра з
манекеном)», де вияскравлюється глибоко-інтимне, зачаєно-вибухове, оргіастичне, вакхічне мислення митця.
Жінка в такому світоглядному модулі
Зарецького віддає своє тіло, «жертвоприносить» його через злуку жіночого і
чоловічого начал («Акт»); жіноче тіло
стає фільтром виразок цивілізації
(«Жінки. В тролейбусі», «Автомобіль»).
Вона стає звабливим демоном, перевертнем, калікою («Даремні бажання»), увиразнює підсвідомі страхи,
сахання, уподібнюється спогадові про
смерть, сама стаючи подобою смерті.
Деформуючи жіноче тіло, Зарецький
вивільняє з полону її занедбану душу,
очищує її від скверни, сповіщає про її
невмирущість («А ми тую червону
калину...»). Це особливо увиразнене в
триптиху «Мистецтво», де жінка у
першій частині уподібнена ангелові, в
другій – має демонічну триликість, і
лише в третій, почастинно розмножена
і розтлінна, вона виорана, мов поле. У
цих творах Зарецький визнає свою
приреченість, його свідомість сповнюється хаосом, він не в змозі здисциплінувати, опанувати такі метаморфози.
Та він завжди присутній – або у подобі
лицаря (триптих «Мистецтво»), або
митця, що благає милосердя у передчутті близької смерті («Милосердя») з
обличчям, що проступає крізь темряву
(«Світлий спогад. Автопортрет з дружиною»), або дивовижного птаха («Два
соколи»), або землекопа («Свята праця»). Діалектична природа мистецтва
Зарецького заглиблена водночас у
«високе» й «низьке», «божественне» й
«демонічне». Божественна вакхічність
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(«Осінній сон») співіснує поруч з ураженою цивілізаційними недугами оргіастичністю (триптих «Мистецтво»).
Утилітарно-корисним, виробничим,
так би мовити, «вторинним», процесам
Зарецький надає якоїсь божественної
нарації. Праця у його картинах – свята,
бо недаремно поруч з трудівником
завжди крилатий янгол, який часто
уподібнюється душі. За Платоном,
кожна душа безсмертна, «вона досконала й окрилена, ...править усім світом.
Ніщо тілесне не є таким близьким до
божественного, як крила».
З іншого боку, багатоманітність
творчих стилістик, у яких він випробовував себе, уявлялася йому казковим
палацом з великою кількістю кімнат і
ключів. Мистецтво було для Зарецького
поверненням до насолоди, відстороненості у романтичній замилованості
світом через жінку («Намалюй мені
синього птаха»). У цій його «інакшості»
жінка завжди є жінкою, жінка завжди
духовна. Вона – Мавка Лісова – її душа
вічна, прекрасна, милосердна, жертовна («Милосердя»). Вона відсторонена від земної суєтності й перебуває
у божественному спогляданні.
Дуалізм жіночого образу в картинах
Зарецького пов'язаний з подвійною
природою жіночого начала, що її
відтворювали майстри модерну й
авангарду. Скажімо, М. Бойчук, О.Архипенко, О. Новаківський, К.ПетровВодкін, Д. Бурлюк, К. Малевич,
М.Шагал, О. Екстер, В. Татлін, М. Ларіонов, Н. Гончарова розвивали традиційний образ жінки-матері як
берегині роду. Міфопоетику образу
жінки відсторонено від хаотичних
часових катаклізмів. Творчість Ф. Малявіна, Б. Григор'єва відтворює ірраціональну природу жіночої стихії –
хаотичну, демонічну, що також оприсутнюється в модерні.
250

Подвійність, амбівалентність жіночої сутності була предметом детального
аналізу З. Фройда, К. Юнга, Е. Нойманна. За К. Юнгом, архетип матері
вирізняється не лише позитивними
рисами, а й втілює певні апокаліптичні
демонічні ознаки темного світу. У творчості Г. Клімта, Е. Мунка, Ф. Штука
жінка демонструє агресивну, екстатичну природу власної сексуальності.
Розмірковуючи над природою
жіночих образів у творчості Зарецького, слід брати до уваги й особливості
української ментальності, згідно з
якою жінка завжди мала високий авторитет, починаючи з первісної родової
організації. Український народ, що
«відіграв виняткову роль у формуванні
світогляду і психіки народів індоєвропейського дерева», на думку письменниці Докії Гуменної, пережив жахливі
катастрофи і не розчинився серед
інших спільнот саме тому, що «періоди
матріархату… тривали тут довше, ніж
деінде». Особливістю національної
психології є те, що світ «стає більш
жіночим, жіноча частка в ньому
постійно зростає».
Матріархальна домінанта образності
Зарецького мовби актуалізує поетичне
гасло геніальної Лесі Українки: «Коли
бракує ватагам кебети, / Хай встане
жінка!» Гармонійна жінка, берегиня роду,
яка постає у творчості Зарецького ще з
початків 1960-х («Дівчата», «Полощуть
хустки», «Портрет доярок Катрі Ващенко і Гані Євтушенко») є цілком
притаманною українській образотворчій
традиції. Зарецький не надто акцентував власне портретні завдання своїх
полотен. Назва його картини «Жінка
завжди жінка» приховує суть його
розуміння жіночої образності – красу
духовної жінки.
Цікаво спостерігати за циклічною
змінністю образу жінки у творчості
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Зарецького. Жінка у його творчості
другої половини 1950-х років опиняється у світі маскулінному, реалізує
чоловічі ознаки свого єства. Ця жінка –
героїня праці, яка втілює міфологему
людини-сучасника. У 60-х митець
підкреслює вічне, родиноцентричне
начало жіночої природи. У його творчості виразно бачаться два образи
жінки – жінки з маскулінного світу та
образ фемінної жінки: «Маскулінна
жінка прагне самоутвердитися завдяки
активній дії…, фемінна – завдяки почуттєвій пристрасті, волі до життя та
любові». Образ фемінної жінки був
органічний його світогляду. Якось він
сказав: «Не знаю, що вибрати – жінку
чи мистецтво?»
У творах 70-х років яскраво висвітлено стан самотності, жури, жалю за
втраченим, водночас присутній момент героїзації дійсності. В. Зарецький
все ще апелює до попередніх знань,
тому ми можемо спостерігати певну
стилістичну невизначеність, сумбурність малярських пошуків. У роботах
60–70-х років В. Зарецький відмовляється від традиційної системи побудови перспективи, з'являються елементи
колажу, колір набуває символічного
значення, стає виразником почуттів та
емоцій. Твори 70-х можна назвати
декларативними, плакатними, схожими на декорації, вони мають соціальнонапружений контекст, що пов'язано з
посиленням тоталітарного режиму,
політичними репресіями. Живопис
В.Зарецького також набуває відверто
декларативного характеру, коли надто
однозначно сприймаються такі категорії, як правда і неправда, життя і
смерть. В основі його фігуративних композицій переважає площинне трактування об'ємів.
Зміни світогляду художника спричинені також роботою в царині мо-

нументального мистецтва, де він
синтезує народну творчість з її гармонією єдності буття, природи, людини і
світу та досвід модерного мистецтва. Ці
твори характеризуються яскравою
декоративною наповненістю, життєствердністю, на відміну від творів
станкових. Зарецький повністю занурюється в роботу з оформлення театрів
в Івано-Франківську, Симферополі й
Сумах.
А поки йшло будівництво – з'явився вільний час. Зарецький скористався
запропонованим Спілкою художників
відрядженням – «Владивосток-Сахалін». Дали 500 карбованців. Він доклав
ще 300 карбованців і поїхав. Більш як 2
місяці продовжувались ці мандри.
Поїзд йшов на схід 10 днів… Після
Сахаліну Віктор прийшов у відносну
норму. Враження від подорожі повернули його до життя. Він привіз з мандрів 60 малюнків та гуашей і ще більше
задумів.
Поряд із роботою в монументальному малярстві, митець створює цикл
творів, присвячених пам'яті дружини –
А. Горської. Серед них – «Душа піднімається на небо» (1971), «Світлий спогад» (1976), етюдні роботи «Алла
Горська» (1971), «Метафоричне видіння» (1971), «Світла душа. Пам'яті Алли
Горської» (1989). Кілька робіт було
виконано в етюдній манері – «Алла
Горська» та «Метафоричне видіння».
Ці роботи не задумувалися митцем,
це внутрішня сповідь художника, в яку
вилився біль втрати. Трагедія митця,
його відчуття провини знаходило вихід
у створенні подібних візій. Ці етюди,
що виконані майже одразу після
трагедії, втілюють найбільш екзальтований образ Алли Горської. Після
трагедії митець часто довго сидів біля
вікна своєї захаращеної майстерні, в
старому ватнику й чудернацькій ша251
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почці, яку інколи знімав, щоб заварити
гостеві чай, і вдивлявся углиб парку,
подумки воскресаючи її образ в глибині стривоженої душі. Колись М. Бердяєв писав, що смерть набагато
глибинніша, ніж життя, й набагато
метафоричніша, ніж народження. Свій
біль і смуток митець ховав у метафорах,
в яких воскресала душа Алли Горської.
Його пейзажі, мальовані з вікна, переважно осінні, сповнені тривоги і внутрішньої напруги («Тривога. Жовтень»,
1972). Він міг малювати майже не
дивлячись на полотно, починав з будьякого краю, втілюючи в стихійних
рухах дивовижну вітально-космічну
енергію – енергію життя. Його картини мають вражаюче магічний вплив
на глядача. В них присутній наскрізний метафізичний, майже біологічноінстинктивний поклик, занурення у
медитативність, осторонення світу, знаковість. Болем зупиняючи мить, митець
мовби зазирав у те, що на споді, воскрешаючи з пам'яті час містичного птеродактиля, загублений в потоках реальності
вимріяний світ («Краєвид», 1988).
Початок 1970-х років був часом
посилення репресій проти діячів культури, розгортанням так званої маланчуківської реакції. Символічно й те, що
у зв'язку з цим твором ми вперше
констатуємо звернення художника до
мотиву нічного зображення. Активізація національно-культурного життя в
радянській Україні під час хрущовської
«відлиги» непокоїла партійно-радянську верхівку як у Москві, так і в Києві.
Поступово набирав розмаху курс на
згортання національно-культурних процесів, обмеження свободи творчості й
діяльності митців і письменників прокрустовими рамками партійної ідеології
та методу соціалістичного реалізму.
Трагічна тема репресій знайшла втілення в полотнах Веніаміна Кушніра
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(«Політичні арешти»), Віктора Зарецького («Вурдалаки», «Пам'яті шістдесятників», «Повстання шахтарів»),
Алли Горської («Гнівний Тарас», «Скажи, що правда оживе»). Трагічне почування митця в лабетах нищівної
системи загострюється в роботах В.Зарецького 70-х років і набуває в полотнах 80-х символічно-алегоричного
контексту, певної естетизації, стає
ознакою стилю.
У другій половині 70-х – на початку
80-х років у творчості В. Зарецького
з'являються картини з підкресленим
романтичним забарвленням. Це картини-алюзії, картини-очищення, картини-поверненя у світ молодості,
духовної краси: «Осінній сон», «Біля
озера» та «Білий пароплав».
Змальовуючи сон, сферу підсвідомого, художник ніби «вигадує» предмети, персонажі, простір. Його полотно,
як і сам сон, будується за допомогою
різних асоціацій, що виникають в уяві
автора: вихором падає золоте листя,
танцюють пари в яскравих одежах,
хлопчик-акордеоніст у човні – все це
хаотично заповнює полотно, побудоване за принципом декоративного
панно. Розвиваючи тему танцю, митець мовби прагне наблизитися до
втраченої гармонії, відшуковує в язичницькому вихорі рухів і ритмів первиність ритуального буття. В картині
майже відсутня просторова глибина;
художник користується правічними
просторовими засобами «вище-нижче»
та «затулення», завдяки чому досягає
необхідної умовності мотиву сну.
Діонісійський, хаотичний, вакхічний бік творчості Зарецького був
зумовлений також і глибоким вивченням мистецтва кінця ХІХ – початку
ХХ століття, що живилося не лише
філософськими ідеями (Ф. Ніцше,
А.Бергсон), а й тими умовами, що по-
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роджували ці явища. Д. Сараб'янов
пише, що мистецтво модерну і символізму початку ХХ століття чітко
виявило культ стихії, інтуїтивного,
спонтанного, ірраціонального, біологізм художнього образу, гармонію всього живого, умовність простору і часу,
міфологізм. Та особливо відчутним
було намагання підкреслити безмежно
різноманітні прояви життя – його
вічного поступу і відродження. За
Д.Сараб'яновим, митці поєднували
естетизм біологічного чинника і міфологічне начало у творчості. Мистецтво
модерну, наскрізно просякнуте ідеями
віталізму, увиразнило мотиви «вихору»,
«поцілунку» і «танцю», які стають
надзвичайно популярними у творчості
В. Хофмана, Ф. Штука, А. Тулуз-Лотрека, Г. Клімта, Ф. Малявіна, М. Врубеля, М. Жука. Ці мотиви, а особливо
«танцю» й «поцілунку», підхопили й
розвинули митці авангарду К. Малевич,
О. Екстер, М. Шагал, Н. Гончарова.
Художня мова «сецесії» виявилася
органічною для нього, насамперед тим,
що інтегрувала традиції різних культур,
давала можливість синтезувати світову
модерну форму й органічно-національну традицію. У східного мистецва
послідовники «сецесії» запозичили онтологічну, позачасову «замисленість»,
яка поруч з декоративністю і площинністю надавала зображуваному особливої
священнодійної
сутності,
філософської, сакральної наснаженості. Митці також заглиблювалися у
європейське середньовіччя, іконопис,
що утвердив примат духовного над
тілесним, божественного над земним.Така естетика була близькою для
художньої культури Зарецького-шістдесятника, як і самого покоління,
котре елітаризувало народницьку естетику, зливаючи різні культурні стихії.
Неосецесійна творчість Зарецького

ставить проблему глибинної містичної
відповідності між таємничим простором душі митця і дотично-конкретним
світом справдешньої реальності: «Сучасність – така тяжка, така болюча, така
трагічна, так усе котиться в прірву, що
художник не може, не має права
залишатись байдужим. Він зобов'язаний допомогти людям, а задля цього
все обілляти власною кров'ю, все посправжньому пережити». І сецесіон
подарував митцеві вихід у той таємний
простір інакшої реальності, де у вимірах віднайденої свободи – стан осяйної, неминучої і вічної насолоди.
Декоративність, стилістична ускладненість та рафінована вишуканість
композиційних структур, еротизм та
філософічність, що лежать у концептуальній основі стилю Густава Клімта,
відкрили Зарецькому шлях до опанування нового естетичного концепту.
Транскрипція клімтової форми на
український ґрунт, втім, відбувалася
шляхом вивчення шляхів розвитку модерну в Україні. Митець активно синтезує його рафінований віденський
варіант, побачений також у стильових
потоках творчості П.Холодного-старшого, М. Жука, Ф.Кричевського, Ю.Михайліва, П. Волокидіна, Г.Нарбута. Услід
за цими митцями Зарецький не згубив
питомо національної оприкметненості
власного малярства, синтезуючи семантику й орнаментику українського народного малярства, стародавнього
іконопису. Духовність української старовини поєднувалася з вітальною
гармонією селянського мистецтва.
Зарецький був схильний не до філософських інтерпретацій, а до формальних ознак, тлумачив саму суть
процесу, виокремивши три складові
частини малярства – конструкцію, аплікацію, середовище. Характерним для
творчого методу В. Зарецького є ритмі253
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зація форм. Клімтові кольорові ритмізовані плями були долучені до арсеналу
засобів виразності. В. Зарецький постійно вдається до стилізації, що є в
модерні засобом з'єднування реального
та умовного. Часто він зображує реальні,
майже натуралістичні постаті людей
(особливо їх обличчя) на чисто декоративному тлі, зіставленому з різнокольорових геометричних або рослинних
елементів (те ж саме робив і Г. Клімт).
Принципи побудови колориту в
творах В. Зарецького цього періоду є,
за деякими винятками, загальноприйнятими майже для усіх творів
останнього періоду творчості художника. Основою колористичної системи
митця є локальні плями, які об'єднуються за законом контрастів та інтервалів. Художник поєднує колористичну
систему, що будується на основі об'єднування мас локального кольору за
допомогою світлотіні, та колорит, що
базується на декоративності. Такого
роду колористична система наближається до іконописної (до речі, її
застосовували майже всі художники,
що були причетні до стилю модерн,
зокрема Г. Клімт). В. Зарецький часто
застосовує мішану техніку (олія,
темпера, золота й срібна фольга тощо).
Найбільш яскраво неосецесійні
риси відбилися у портретах – переважно жіночих та дитячих. В. Зарецький продовжував розвивати тенденції
у бік декоративності і площинності.
Його полотно – площина, всипана
стилізованим орнаментом. Важливої
ролі набуває силует і лінія, об'ємними
залишаються лише обличчя і руки. В
портретах втілена тенденція до монументалізації образів, їхньої граничної відпрацьованості, графічності
силуету, що вкладена в рамки модерну.
Як виклик естетиці тоталітарної
системи та лицемірству радянської
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доби, на противагу спуританізовано
декларативним творам 70-х років, у
творчості Віктора Зарецького з'являється табуйований раніше відкритий
еротизм («Жага», 1987; «Озонна діра»,
1988). Він будує діалог з мистецтвом
стародавнім і сучасним. У діапазоні
його спілкування опиняється сецесія
через призму клімтової форми, давньоруський іконопис, твори західних
постмодерністів (Р. Лінднер), імпресіонізм та експресіонізм у їх колірному
аспекті, органічно-національна традиція. Деякі образи у світовому малярстві
стали позачасовими, набули знаковості, і щоб продовжити міфологізацію,
Зарецький звертається до творчості
провідних митців ХХ століття.
Вікторові Зарецькому не судилося
побачити розквіт постмодернізму –
митець помер 23 серпня 1990 року.
Його творчість явила лише первістки
його атрибутики, утім, виразні як на
шістдесятника.
Мистецтво Віктора Зарецького
1980-х засвідчило початки нового постмодерного мислення, коли намагання
вислизнути з лещат уніфікованого радянського нормативу відбувалося через
творення „словника” світових стилів і
напрямів мистецтва в єдиній централізованій стилістиці. Стихією його пізньої
творчості стає стилізація, іронічно-трагічна образотворча гротескність, елементи соц-арту та колаж, які знекровили
ідеологічний модус тоталітарної культури,
дегероїзували природу творчості і самого
героя, акумулювали його в символ, знак,
ієрогліф апокаліпсичної почувальності.
Саме це і витворило певну масову модель творчості митця, своєрідний fashion lab, що вкладається в рамки
постмодерної стилістики, домінантою
якої є „карнавалізація”, гібридизація,
гротескно-іронічна колажна знаковість.
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З настанням 80-х, ближче до їх
середини, змінюється не лише культурний архетип творчості цілого покоління, а й імідж самого творця
палітрального тексту, як-от у випадку з
Віктором Зарецьким – лідер популярного у 60-ті радянського катеему
„Сучасник” перебирає риси епікурейця і дивака. Змінюється концепт
творчого мислення митця – образи
шахтарів перетворюються на джазменів, трудові сюжети – на сексуальні
оргії, а жінки-красуні в національних
строях еволюціонують у манекенів та
чорнобильських венер.
Одним з імпульсів до творення
інакшої реальності у мистецтві Віктора
Зарецького стало означене Чорнобильським знаком українське суспільство.
Т.Гундорова писала: „Чорнобильська
трагедія з перспективи часу набуває
нового символічного значення. Передусім вона вводить українську реальність у
контекст глобального постмодерного
світу кінця ХХ століття, коли
“домашні” комплекси та конфлікти
раптом виявляються суголосними з
логікою пізнього капіталізму...”. Дослідники наголошують, що Чорнобильський фатум дав змогу відкрити
досі герметичне у своєму історичному
триванні тоталітарне суспільство, наблизитись до розуміння властивої
Заходові онтологічної невпевненості,
спричинивши до постання у творчості
Зарецького європейської інтелектуальної модерності, «карнавалізації апокаліпсичного
безумства»,
відчуття
кінцесвітньості й безчасся. Метафоричне зоране Чорнобилем поле з
понівеченими тілами (триптих «Мистецтво»), безапеляційність дзвонів, з
яких починається відлік часу у безчасся
(«Золотий череп (Дзвони Чорнобиля)»), ще красива чорнобильська
мадонна («Чорнобильська мадонна»)…

Постчорнобильська творчість Віктора
Зарецького – це сприйняття світу
людиною чорнобильською.
Зарецький-вісімдесятник ревізіонує світові класичні традиції. Таке
перегравання класики, втім, позбавлене стилістичної вивершеності у
творчості митця. Можливо, саме авангардний менталітет митця і став незворотною трагедією життя Зарецького,
зануривши його пізню творчість в
органіку маскульту.
У Зарецького мало ангажованої
філософічності, в силу вступає гра з
формою і свобода, „вплітання в стиль
сецесіону української орнаментики”.
Його постмодерні експерименти тоді
називали епатажем, додаючи прикметне – „парфюмерний”, а мистецтво –
солодко-салонним.
Своєрідним рімейком композиції
Р.Лінднера „Леопард-Лілі” (1966) є
композиція В. Зарецького „Жага”
(1987). Обидві картини промовляють
про розокремленість чоловічого та
жіночого світів, підтверджуючи думку
К.Юнга: „Чоловік і жінка, перебуваючи одне біля одного, перетвоюються
на диявола, якщо вони не роз’єднають
свої духовні шляхи, адже сутністю Творіння є розрізнення”. Колаж Лінднера
є свого роду предметно-фактурною
формулою свідомості, що викликала у
Зарецького бажання відповіді. Образи
чоловіка і жінки, їх відносини представлені як стереотип тогочасної
американської маскультури. Іншими
словами, митець іронізує щодо теми
„American dream” та проблем сексуальної революції. В американця
Лінднера чоловік та жінка скорочуються до людських реліктів, існування
яких базується лише на їхній сексуальності. Бездуховне стереотипне
кохання, що виховане на споживацькій
культурі, – ось метафора твору Ліндне255
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ра. Використовуючи знаково-предметний арсенал митця, Зарецький створює
протилежну ситуацію – розокремленість чоловіка і жінки має зовсім іншу
причину – глибоко інтимну, асоціальну.
Змістом твору Зарецького є зв'язок між
чоловіком та жінкою, що стверджується
на психологічному, духовному рівні.
Горбачовська «перебудова» не лише
сповнювала надіями на оновлення,
демократизацію суспільних процесів, а
й загострила виразкові, хворобливі соціальні прояви. Суспільство повільно
очищувалося від тоталітарної доби
понівечених доль, з'явився великий
потік інформації про замовчувані голодомори, репресії. В цей період
Віктор Зарецький звертається у своїй
творчості до знакових проблем часу,
трансформуючи їх через власне бачення історії і сучасності. Наприкінці
свого життя митець створює триптих
«Мистецтво: Біле (Минуле), Червоне
(Сучасне), Зелене (Майбутнє)» (1987).
У зв'язку з триптихом митець писав:
«Для себе я ділю мистецтво на Біле,
Червоне і Зелене. Королівське мистецтво, і Готика, і Веласкес, і Відродження – все це Біле мистецтво.
Пізнє Відродження, Реалізм і Соцреалізм – Червоне мистецтво. Майбутнє
мистецтво – Зелене мистецтво. Більше
духовності, менше матеріальності.
Майбутнє за мистецтвом особистостей, об'єднаних божественним світоспогляданням».
У добу Відродження на тричастинному триптиху зображували рай, землю
і пекло. Така тричастинна єдність
Всесвіту, земного й небесного, відтворена й у триптиху Віктора Зарецького
«Мистецтво». Складна символіка цього триптиху промовляє про особисту
життєву і творчу драму.
Перша його картина символізує
чистоту творчості, несміливість по256

чуттів, платонічну любов. В. Зарецький
звертається до лицарських романів із
характерними для середньовіччя кодексом честі, високої моралі, возвеличенням жінки. Це епоха, до якої
нема вороття. Вона – лише мрія художника, його очищення перед Богом і
людьми. Лицар у білому панцирі, образ
якого нагадує Георгія-воїна і уособлює
самого художника, схиляє голову перед
своєю музою і його застигла постава
свідчить про внутрішню боротьбу зі
спокусою. Напружений жест жінки
музи у білому вбранні символізує змах
крил птаха. Вона ледь схилила голову і
приготувалася до лету. Білі лебеді
мовби запрошують її у височінь білого
неба. На платті жінки – палітра художника у вигляді орнаменту, що уособлює
її належність до мистецтва. Рух чорного лебедя, який злітає над музою,
спрямований вгору і свідчить про
неминучість втрати. Постать жінки
зображено на світлому жовтоблакитному тлі, а постать лицаря контрастує
з темною плямою позад нього. У композиції відбите світовідчуття митця
доби раннього Відродження – чистота
почуттів, простота і безпосередність.
Між частинами триптиха відсутній композиційний і колористичний зв'язок.
У його центральній частині «відбувається» спокушення музою мистецтва. У ширшому значенні частина
«Червоне (сучасне)» втілює думки митця про строкате, агресивне сьогодення
з його принадами сексуальної культури, які вийшли з андеґраунду на
поверхню життя 80-х. Митця цікавлять
неформальні питання. Він не прагне до
створення рівноваги, не шукає композиційних центрів і не підпорядковує
їм художні елементи. Все відбувається
інтуїтивно, композиція збирається
мовби сама по собі. Об'єднуючою постає лише символіка. У цій частині
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муза грає диявольську пісню і зваблює
своїм поглядом. Вона постає у вигляді
трьох жінок зі спотвореними гримасами обличчями. Митець уникає свого
зображення у цій частині, а висловлює
лише свій внутрішній стан, емоційне
почування, уособлене гіперболізованими постатями жінок. Експресія
почуттів виявляється у колориті композиції, домінуючому червоному кольорі, еротизації зображення. Гітара і
палітра в руках у хижої музи свідчить
про власну внутрішню невдоволеність,
відчуття нереалізованості і марність
будь якої дії.
Частина триптиха «Зелене (майбутнє)» – це каяття. Головна ідея композиції полягає у відсутності виходу з
кризової ситуації. В останній частині
бачимо прагнення діалогу з мистецтвом стародавнім і власним. Тут постає
важливою символіка усіх образів. Митець знову повторює зображення
Георгія воїна у боротьбі зі змієм, образ
якого – це образ художника, який дає
нам ключ до розгадки усього триптиха.
В. Зарецький знову відтворює образ
Василя Стуса, з трагічною смертю
якого вмирає надія на майбутнє. Це не
є випадковим у творчості митця. В
одному зі своїх інтерв'ю митець говорив: «...Стус справив на мене величезне
враження. Я його малював, коли він
читав свої переклади Рільке. Це була
інтелігентна, м'яка, ніжна людина, але
коли йшлося про інтереси народу,
принципи – він ставав залізним. Те, що
витримав Стус, не вкладається у голові.
На таке здатний не кожен. Напевне,
сили йому давав Господь Бог. Василь
казав, що коли б усе було гаразд, він
був би орачем. На моїй картині він –
орач, а над ним – птах небуття...».Символіка творчості В.Зарецького складна, і в цьому триптиху вона
набула особливо ускладнених втілень.

У 1978 році В. Зарецький відкрив
художню студію, де навчалися понад
200 учнів, серед яких – А.Савадов,
Л.Піша,
М.Соченко,
А.Твердий,
М.Шкарапута, Т. Лобода, І. Пилипенко, М. Кочубей, І. Осьмак, І. Московка. М. Соченко згадує: «Було майже
традицією дітей художників в 11 класі
РХСШ віддавати у приватну школустудію Віктора Івановича Зарецького
для підготовки до вступу в художній
інститут. <...> Перша зустріч з Віктором Івановичем була вражаючою для
мене. Всі юні художники почувають
себе геніями, та й у художній школі
мене хвалили. Досі переді мною його
обличчя – всіяне зморшками, скуйовджене волосся стовбурчилося з-під
в'язаної шапочки, в сорочці світлого
кольору, руки по лікоть у фарбі. Але
особливо вразило його обличчя –
змучене, з відбитком трагедії – неприхованої й непережитої.
Його майстерня по вул. Філатова
тоді була переповнена учнями. Тому
мене він посадив у коридорі малювати
Гатамелату, чим остаточно шокував.
Коли я зробила перші начерки, Віктор
Іванович підійшов, подивився і сказав,
що це повне г… і що малювати я зовсім
не вмію. Він іноді вживав круті вирази.
Гордість, яка переповнювала мене за
мою роботу, після його слів, здавалось,
покинула мене навіки. І я не помилилась, бо якби тоді все було інакше,
художника з мене могло б не бути».
Студія мала неофіційний характер,
тому її діяльність було припинено. Від
переслідувань та звинувачень В. Зарецького врятував незаперечний авторитет його вчителя, С. Григор'єва.
М. Соченко розповідала про митця,
що мав унікальний талант педагога,
передаючи молодим не лише технічні
прийоми, а й свої творчі принципи як
певну систему малярського бачення:
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«Його унікальність полягала в тому, що
він міг тебе зламати, а потім зібрати і
навчити. Це була справжня школа батога і пряника, в якій усі працювали на
виснаження, малюючи вдень і копіюючи вночі. На жаль сьогодні педагогів
вистачає на те, щоб зламати, а збирати
і вчити – тяжкий труд і унікальний дар.
Віктор Іванович вчив перш за все розумінню того, що робиш». Найголовнішим
у навчанні в студії було копіювання.
Знайомий фотограф В.Зарецького
приносив у майстерню фотографії. Це
були переважно копії з малюнків (голови) Веласкеса, Рембрандта, Хальса.
«Віктор Іванович сповідував академічну систему «поставленого ока», яке
повинно автоматично вимірювати величини і відстані. Коли малювали
«натуру», не можна було й поворухнутися. Одного разу під час такої роботи
у мене долу впав олівець. Я нахилилася, щоб його підняти. Побачивши
це, Віктор Іванович грубо вилаявся і
примусив мене наточити вдома 60 олівців. Ми не мали права відволікатися на
такі дрібниці».
Впродовж спілкування з ним його
студенти потрапляли у світ невимовної
духовної щедрості і відкритості. У
нього була величезна енергетична аура.
«Від часу навчання у його майстерні я
захворіла рисунком», – згадує М. Соченко. В. Зарецький мав величезні
знання з історії мистецтва. Він володів
колосальним масивом інформації про
життя і творчість багатьох відомих
митців. «Віктор Іванович розповідав
дивовижні факти з біографії Врубеля,
Бастьєна Лепажа, Сєрова. Він знав
найменші подробиці їх смерті, і часом
здавалось, що він на певному тонкому
рівні спілкувався з цими художниками.
<...> Двадцять років працюючи в мистецтві, опанувавши велику кількість
книжок, я не знаходила там цих навди258

вовиж цікавих фактів. <...> Він був незвичайною людиною, відданою своїй
справі. <...> Він мені завжди говорив: «Вигадай, намалюй казку, щоб утішало!» – і я
зажди слідую цьому принципу».
Як розповідала М. Соченко: «Окрім
офіційних занять у майстерні Віктора
Івановича були так звані неофіційні – в
Кончі-Озерній, куди переїхав митець
після одруження. Працювати своїх
учнів з пейзажем В. Зарецький навчав
так. Спочатку треба зробити 5–10 етюдів тривалістю роботи по 20 хвилин.
Потім один довготривалий. Далі –
знову кілька короткотривалих, поки
технічно не дійде до автоматизму. Усі ці
етюди треба виконати з одного місця.
Митець поважав фанатизм у мистецтві. Аналізувати я навчилась саме
завдяки Віктору Івановичу. Він знав усі
технології в мистецтві. Працював переважно в темпері, часом домішуючи
олійну фарбу, оскільки мав алергію на
неї». М. Стороженко згадував, що під
час вечорів творчої молоді у майстерні
Зарецького-Горської митець сидів у
сусідній кімнаті з відчиненими дверима, таким чином декларуючи свою
присутність у товаристві, і малював.
Важливе місце в художній діяльності
В.Зарецького 80-х рр. посів декоративний пейзаж. Пейзажі – приблизно
чверть усієї спадщини митця – не мали
належного поцінування. В. Зарецький
почав писати їх пізно, коли остаточно
переїхав у Конча-Заспу. В них найповніше знайшла втілення живописна
концепція, що базується на блискуче
втіленому декоративному ефекті колірних сполучень, ритмах. В. Зарецький
пише на полотні формату, наближеного
до квадратного, і це не випадково, бо в
такому підході простежується зв'язок з
ідеями Г. Клімта. На думку останнього,
такий формат надавав зображуваному
об'єктові особливої атмосфери спокою,

ІІ. НАРИСИ, СПОГАДИ
сама картина поставала частиною всесвіту. Здатність до рівномірного розширення вусібіч ставала органічною для
структурної декоративності як методу
відтворення дійсності.
При всій складності та різному спрямуванні художніх тенденцій українського сучасного живопису, у картинах
В. Зарецького органічно зійшлися грані пошуків і принципи різних течій і
традицій. Світ його творів – дивовижне пережиття не так реальності, як
нездійсненності, але драматично або
трагічно співвіднесеної з дійсним.
Творчість його структурується тематично і жанрово. Актуальною залишається соціальна тематика, що набула
символічно-алегоричної сюжетної форми в осмисленні проблем релігії та
історії: «Золотий кавалер (Язичництво
і християнство)», 1987; «Жінки. В тролейбусі», 1989; триптих «Мистецтво»,
1987; «Джаз», 1988; «Двоє. Гра з манекеном», 1988; «Орач», 1990; «Автомобіль», 1988 та ін. Головні жанри, в яких
працював майстер в останній період
творчості, – портрет і пейзаж, де на
перший план виходять завдання перетворення натури, її орнаменталізація,
що замінює безпосереднє спілкування
з натурою, стилізує її.
Мистецтво В. Зарецького збагачувала боротьба протилежних імпульсів
чуттєвого, виключно натуралістичного
зображення еротичного і мало не всепоглинаюче бажання заповнення полотна
сяючими загадковими орнаментами. Ця
боротьба відчувається, насамперед, у
майстерних жіночих портретах і блискучих, досі недооцінених пейзажах, у
яких митець користується орнаменталізацією як принципом побудови
живописного твору. У вивершенні цієї
майстерності він знов таки взорується
на українське народне малярство, зокрема, на творчість К. Білокур, М. При-

ймаченко та Г. Собачко-Шостак. Трактування простору стає не реально-предметним, як це ми бачимо в портретах
60-х років, а більше асоціативним.
Прямолінійний варіант співвідношення реального і умовного в портретах
роботи В.Зарецького втілюється у поєднанні натуралістично трактованих
облич і рук з декоративно витлумаченою площиною тла або одягу. Більшість портретів В. Зарецького написані
з накладанням золотої і срібної фольги.
У 70–80-х роках формується зріла
концепція творчості В. Зарецького.
Для неї характерні риси сецесії, які послідовно розвиваються під впливом
творчості віденського художника
Г.Клімта. В. Зарецький продовжує лінію
портретного живопису, де яскраво простежується поєднання декоративних і
символічних елементів. Символіка
В.Зарецького ускладнюється, набуваючи сталих ознак і вивіреної стилістики.
Його художні образи-символи – багатозначні й епатажні (птах-павич, орач,
змій, янгол, фалічний символ). Як
пристрасний поборник вишуканої краси, він підіймав цю категорію на вершину своїх художніх уявлень (як це
робили художники модерну), і водночас ніколи не позбавляв її справжніх
пристрастей буття. Краса постає не
рафінованою, а відверто-емоційною,
навіть вульгаризованою (як-от у полотні «Даремні бажання», 1988).
Нова портретна концепція позначена посиленням декоративності, де втілено поєднання реалістичного образу і
декоративних елементів. Тло в портретах є своєрідним дзеркалом внутрішнього світу моделі, який художник
бачить ідеальним. Згідно зі своєю портретною концепцією декоративності,
В.Зарецький намагається створити
декоративний простір, побудований на
динаміці і ритмічних рухах колірних
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форм. Характерна особливість його
портретних образів – статична безмовність, повне відчуження, замисленість,
що створює поряд зі звичними нормами сюжетотворення певний умовний
вимір. Виникає своєрідний символ
тиші та упокореності, що також було
характерним для художників модерну.
Бездієвість набула образного змісту,
стала характерним прийомом. Водночас портретний образ В. Зарецького
втягнений у вир орнаментальної динаміки. Таким чином, його творчий
метод базується на протиставленні статичного і динамічного, об'ємного і
площинного зображень.
Образ жінки – наріжно-символічний у творчості Віктора Зарецького. В
його уявленні будь-яка картина – це
ікона. Тому й творив казковий міфологічний світ, з блиску і розкоші, дошукуючись не лише духовної глибинності
жіночої природи, але й її фізіологічних
мотивацій. Його картини називають
еротезами або еропоезами. Зарецький
не цурався й стереотипів масової популярної культури, так званих попсимволів у творчості 80-х, реагуючи на усі
виразкові моменти, що вивела з андеґраунду на поверхню перебудовча політика. Об'єктами творчості Зарецького
стають манекени, машини, джаз,
наркотики, мода, тусовки. Ілюзорність
буття була для нього і відштовхуючою,
і привабливою водночас. Однак ця ефемерність давала поживу для розуміння
проблем глибоко психологічних: невизначеності людських взаємин, ізольованості особистості. Митець не
боявся наслідування, бо ж великі стилі,
на його думку, фомувалися і вбирали
спектр світового досвіду.
Його мистецтво постає як злиття
елементів різних стилів, течій, напрямів, вивірено концептуальне цитування, «кадрування» їхніх елементів у
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єдину гармонійну цілісність. «Ніжки
Пікассо» портретованої Наталки («Наталка»), палеолітичні «венери» довкола
постаті Тетяни Цимбал («Портрет народної артистки Т. Цимбал»), стилізоване дерево життя на її сукні як символ
вічної енергії жінки, ін. У своїй творчості Зарецький елітаризує масовий
поп-артівський чинник, відкриваючи
обшири малярської європейської інтелектуальної культури.
Як прихильник витонченого еротизму, він прагнув значення форм визначити
зоровим співставленням традиційних
символів чоловічого і жіночого начал.
Світ орнаменту він наповнював відвертою
еротичною символікою, що безпосередньо пов'язана з жіночими образами, їх
красою і вишуканістю. Його мистецтво
втілило енергію та ідеалізм покоління,
що намагалося визволитися з-під радянських стереотипів, очистити свій
шлях від перепон.
Відверта компілятивність деяких
творів свідчить про відсутність застиглої основи творчого методу В. Зарецького. Митець не був вдоволений тими
досягненнями, що знайшли місце в
портретному живописі, процес пошуку
не припинявся, і тому ми бачимо, що
останні його твори, особливо триптих
«Мистецтво», виглядають полістилістичними. Тож таємничий образ світу
мистецтва Віктора Зарецького, його
сповнене трагічності життя-легенда,
секрети його творчості ще довго будуть
давати поживу дослідникам.
***
У той пам'ятний день 1989 року
київський Будинок вчених був переповнений відвідувачами – у гамірній
залі вітали Віктора Івановича Зарецького з відкриттям його першої персональної виставки, що тривала місяць.
Сам винуватець події ледь не спізнився
на відкриття. Забіг на виставку – во-
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лосся скуйовджене, в пір'ї. Потім прохрипів схвильовано і розгублено до
Алли Белічко, директора Будинку вчених: «Я заснув… Це був як летаргійний
сон!». «Ми швидко його розчесали, –
згадує Алла Белічко. – Він сів, узявся
однією рукою за бильце, руки побіліли,
судомно торкнувся скроні. Напруження потроху спадало. Відкриття пройшло чудово – і він мовби обм'як.
Дівчата принесли пирогів, сіли за стіл,
вкритий рушниками, усіх пригощали,
пили чай з порцелянових чашок – усі
його цілували, вітали. Жінки принесли
багато квітів. Одна з портретованих
подарувала йому три амареліси».
За кілька днів після відкриття виставки до кабінету Алли Белічко хтось
постукав. Зайшов Віктор Зарецький,
тримаючи якийсь пакунок у руках: «Я не
знайшов нічого для хати… – розгублено
промовив до мене. – Але це для хати
буде добре. Я тут Вам написав…». Вона
розгорнула. На звороті картини був підпис. Пропускаючи літери, Віктор
Зарецький написав: «Аллі Петрівні з
любов'ю від автора Зарецького». Штовхнув картину і побіг. Вона побігла слідом,
наздогнала. Він різко зупинився, вхопив
її за руку і сказав: «Ви навіть не знаєте,
що ви для мене зробили!». По сходах
залунали його кроки. Важке відлуння їх
розтануло у повітрі. Більше вони не
бачилися. А картина, яку він тоді подарував, називалася «Вечір» (1984 р.).
Тоді цю першу персональну виставку Віктора Зарецького назвали «запарканною». Довкола Будинку вчених
було розгорнуте велике будівництво, і
доступ до експозиції був перекритий
високим парканом. «Перебудова» до
Києва докотилася доволі пізно, і такі
вернісажі відбувалися майже підпільно, тому жодного повідомлення у пресі, розголосу, жодної афіші виставка не
мала. Та й ім'я Віктора Зарецького не

фігурувало в офіційних колах, а його
роботи ховали подалі, в куток, демонструюючи як правило в найгірш освітлених місцях виставкових приміщень.
Тоді він жив у Кончі-Озерній разом
з дружиною Майєю і її батьком, а його
учителем, Сергієм Григор'євим. Виходив зрання на етюди, у своєму історичному, затертому фарбою ватнику,
валянках і в'язаній шапочці. Майя
Сергіївна підносила каву у термосі.
Він, сьорбаючи, повільно пив і продовжував свою невтомну працю. Цей
образ запам'ятався багатьом. А ще –
світлі очі, виразний ніс і короткий
смішок «хе-хе», що викликало в пам'яті
образ язичницького Пана. Майя Григор'єва згадувала: – Ми прожили понад
десять щасливих років. У мого батька і
Віктора склалися чудові стосунки.
Батько просто обожнював його, тому
що вірив у нього цілковито, цінував
його дивовижний талант. Батько звертався до нього – Вікторе Івановичу, а
той з незмінною повагою до вчителя –
Сергію Олексійовичу. Батько помер у
88 році, але до останнього дня
працював, виконуючи переважно пейзажі й портрети. Раненько вставав,
снідав, хапав полотно і до Вікторової
майстерні, гукаючи:
– Вікторе Івановичу, ходімо на етюди! – А Віктор Іванович до нього:
– Йду-йду, Сергію Олексійовичу! – І
поки Віктор «дошкрябує» свою картину, Сергій Олексійович вже біжить з
написаним пейзажем, вигукує до
Віктора:
– Вікторе Івановичу, а ходімо глянете на мою роботу. Мені здається, що
небо мені сьогодні вдалося гірше.
Віктор Іванович біжить, щоб оцінити роботу майстра. Але ж батько був
у такому віці, що його треба було лише
підбадьорити добрим словом…
– Ну як, Вікторе Івановичу? Цей
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етюд кращий, ніж учора? – запитує він.
Віктор Іванович робить паузу,
оклично та ствердно промовляє:
– Це шедевр, Сергію Олексійовичу!
Сергій Олексійович радісно:
– Піду Любочку покличу.
Дружина критично глянула й каже:
– Щось ти сьогодні не так, як
учора…
А батько відразу запалився і так
сердито до неї:
– А Віктор Іванович каже, що це –
шедевр!
– Слухай його, він в курсі справи,
як тобі треба відповідати! – не вщухала
мати… Ми були дружною сім'єю. Шкода, що все минає, залишається тільки
спогад».
Саме про таке життя мріяв Віктор
Зарецький – темперний ідилійний
внутрішній спокій і виснажлива копітка творча праця до знемоги. Ставив
собі за мету – намалювати сто картин
за півроку. «Аби фарби були», – говорив своїй дружині. Саме там, у КончіОзерній, в атмосфері провінційного
затишку, його душа примирилася зі
світом, зачаїлася від цивілізаційних
викликів. Пригадувалися й давні часи,
коли з Горностайполя, що на Чорнобильщині, писав до Алли Горської про
свої міфічні сни-ілюзії: «Субота – день
теплий. Рай. Жайворон співає, качки
гелгочуть, гуси хлюпочуться… На другий день пішов до лісу, наклав сухих
гілок, улігся. Трохи розплющив очі –
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бачу: повзе божа корівка. А в голові аж
гуде синя річка, білі гуси… І ти, знаєш,
снилася. Аж сльози пішли. Уявляєш:
вечір, синя річка, угорі невелика смуга
неба… А по річці гуси пливуть білі…».
Мовби з марень душі постає вже не
світ, а світопростір, де зникає тривога,
де жива його дружина Алла Горська,
яка знову йому усміхається, кличе…
Невдовзі почав згасати. У той день у
нього була призначена зустріч, поїхав,
ледь витримав. Майя Сергіївна відразу
викликала сина Олексія, швидку: «Батькові погано. Терміново приїжджай».
Літнього віку лікарка відкликала Олексія і повідомила: «У вашого батька рак
підшлункової залози». Його прооперували, але було вже пізно. Він прожив
ще одинадцять місяців. Упродовж того
часу невтомно працював. Після операції повернувся додому, в Кончу-Озерну.
У той день майже нічого не говорив,
лише тихцем промовив до дружини:
– Не віддавай мене у лікарню.
– Ні. Ти будеш зі мною, – відповіла
вона.
23 серпня 1990 року Віктора Івановича Зарецького не стало.
Поховали його на цвинтарі Берковці, поруч з батьками. У своїй останній
картині «Творчий куліш» він намаював
своє змучене схудле обличчя, поклав
пензля і більше в майстерню не заходив.

Київ, 2007
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО*
Ця книга є підсумком досліджень
творчої спадщини Віктора Зарецького,
які проводились в 1990-і роки вже
після дочасної смерті майстра в серпні
1990 року. До книги війшли листування, нариси Віктора Зарецького,
статті та спогади про нього. Хвиля інтересу до творчості Віктора Зарецького
припала на доленосні не тільки для
України 1989–91 роки. В лютому 1989
року в Києві пройшла перша персональна виставка майстра, того ж року
вийшли в світ перші після шістдесятих
років ґрунтовні публікації про нього.
Відбулось повернення з напівзабуття
1970–80-х років. На початку 1992 року
в п’яти залах тоді Державного музею
українського образотворчого мистецтва відбулась резонансна ретроспектива
творчості Віктора Зарецького, 1994 року йому було посмертно присуджено
Державну премію Тараса Шевченка,
закладено Премію імені Віктора Зарецького для молодих художників.
Після підняття “залізної завіси” його
творчість набула широкого визнання
за межами України.
Визнання для уродженця Слобожанщини, учасника війни, випуск-

ника Київського художнього інституту
прийшло в середині 1950-х років. Часи
були тривожні, непевні – 1953 року
помер страшний тиран. Диплом Віктора Зарецького в живописній майстерні Сергія Григор’єва – “До Леніна”
(черга до Мавзолею). Кожен рік, кожен
місяць ніс нові події, нові враження.
Країною перекочувалися хвилі “відлиги”, ненадовго запанував дух ХХ
з’їзду. Художник працює на шахтах
Донбасу, де минуло дитинство, малює
селян на Поліссі (в селах Чорнобильського району). Віктор Зарецький,
який щодня брав до рук пензля чи
олівця, на початку 1960-х потрапляє у
вир громадського життя – він президент Клубу творчої молоді “Сучасник”,
їздить до Москви на з’їзди художників.
Віктор Зарецький знав і важко переживав складність і суперечливість
тодішньої історії України. Його непрості і глибокі роздуми 1960-х років
подаються в книзі. До них його значною мірою спонукали адміністративні
та партійні гоніння на “підписантів”
листа-протесту 139, одним з яких він
був, в 1968 році. Після трагічної загибелі його дружини Алли Горської в 1970
році, яке тоді багато хто вже розумів як

* Написано до планованого і не реалізованого видання 2000 року. Цей текст взято за основу
матеріалу до ювілейної виставки Віктора Зарецького в Національному художньому музеї в лютому
2000 року – Зарецький О. Доля епохи – доля майстра // Український Форум. – 21–28 лютого 2000
(№ 58–59).
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політичне вбивство, Віктор Зарецький
потрапляє в обстановку ізоляції, страху
та підозр. Воля, людська мужність та
творча енергія не дають йому випасти
з мистецького та громадського життя.
Не можна не забути подяки тим, хто
підтримав його в ті часи, в першу чергу
видавцям та архітекторам. Треба сказати, що з кінця 1950-х років Віктор
Зарецький періодично працює в царині книжкової графіки, а в 1965–70 з
монументалістами-однодумцями виконав низку мозаїк та розписів в містах
України. В сімдесяті роки він має багато замовлень на ілюстрування книжок, головним чином української
класики, та замовлення на оформлення першорядних архітектурних об’єктів.
Подаємо також спогади архітектора
Степана Сліпця. Трохи пізніше –
наприкінці 1970 – початку 80-х майстер веде одну з найбільших в Києві
приватних студій малюнку. Свою
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методу навчання він підсумав в нарисі,
який дав назву цій книзі – “Роздуми
біля полотна”. В ті роки на “полицю”
став і великий доробок живопису та
станкової графіки. Саме знайомство
громадськості з цим доробком спричинилося до вибуху інтересу до творчості
Віктора Зарецького в 1989–91 роках.
В цій книзі зроблено спробу опублікувати все найвагоміше, що було
написано Віктором Зарецьким та про
нього. Майстру пощастило – його
творчість вивчали мистецтвознавці
Олеся Авраменко, Леонід Череватенко, Олег Сидор-Гібелинда, Леся Медведєва. Ілюстративний матеріал є
спробою знайти alter ego текстової частини книги. Упорядник приносить подяку всім, хто допоміг виходу цієї
книги в світ та особливо своїй дружині
Таїсії за постійну підтримку та поради
в побудові книги.
Олексій Зарецький
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