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РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

Побожій С.І. Мистецтвознавчі нариси: монографія. - Суми, 2013. -
416 с.: 112 арк. іл.

Побачила світ монографія кандидата мистецтвознавства С.Побожія,
яка підбила підсумок багаторічної праці сумського науковця у галузі історії
мистецтва кінця ХІХ-поч. ХХ ст. У першому розділі "До питання  про
сприйняття творчості І.Ю. Рєпіна" автор висуває нові теоретичні засади щодо
інтерпретації творів І. Рєпіна. Зокрема, наявність зміни настрою, оцінок та
чергування сюжетів у творах різного емоційного змісту могло бути
обумовлено у митця психофізіологічними чинниками, притаманними
гіпертимному типу темпераменту людини. Аналіз творчого шляху І. Рєпіна
з точки зору циклоїдної акцентуації К. Леонгарда показує чергування спаду
та піднесення психофізіологічної активності у житті та творчості художника.
Слід зазначити, що основні засади були викладені автором в його монографії
"Ілля Рєпін і Сумщина" (2009).

У другому розділі "Художник у колі дворянської родини"  йдеться про
зв'язки Валентина Сєрова з Сумщиною. У мистецькому доробку художника
значне місце посідають портрети представників аристократії того часу -
Капністів, Мусіних-Пушкіних, Юсупових, Щербатових. Особливу увагу автор
приділяє аналізу портретів родини Капністів та Мусіних-Пушкіних, доля яких
пов'язана з Сумщиною. Будучи у гостях у Капністів, на Лебединщині, В.
Сєров написав етюд "Михайлівка" (Лебединський міський художній музей
ім. Б.К. Руднєва). Етюд представляє надзвичайний інтерес, адже він дає
уявлення про генезу пейзажної творчості художника і був написаний, на
думку автора монографії, у першій половині 1890-х рр. - між 1892 і 1894 рр.

Наступний розділ - "Путивльський період П. Левченка та його зв'язок
з духовними явищами" розкриває деякі проблеми дослідження творчості П.
Левченка. З'ясовано, що художник відвідував Путивль влітку і восени або ж
мешкав у цьому стародавньому місті тривалий час. Таким підтвердженням,
наприклад, є композиції під назвою "Дзвіниця. Восени. Путивль" та
"Молчанський монастир". Якщо узяти за основу датовані твори, то
документально підтвердженими роками перебування  П. Левченка в Путивлі
є 1904, 1905, 1906 роки. Останню дату підтверджує й робота "Хати" з
Одеського художнього музею. Автор ретельно проаналізував усі виявлені
ним твори путивльської тематики митця, з'ясував час та місце написання та
дійшов висновку про важливість путивльського періоду у творчості
П.Левченка.

Питання вивчення історико-краєзнавчих аспектів дослідження
творчості забутих художників розглядаються у розділі, матеріалом для якого
слугував творчий доробок Ю. Бразоль-Леонтьєвої, К. Власовського, О.
Красовського, Бор. Комарова. Відсутність у творчому доробку масштабних
живописних робіт дозволяє віднести Ю. Бразоль-Леонтьєву до "художника
малих форм", у творчості якої домінуючою формою були етюди. Однією з
найбільших проблем, з якою зіткнувся автор дослідження, є визначення часу
виконання творів О. Красовського. Автором запропонована така
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періодизація: до першої групи належать твори, виконані у середині - другій
половині 1900-х рр. ("Контрабандисти"); до другої - в кінці 1900-х - на початку
1910-х рр. (серія творів "День", "Ранок", "Вечір"); до третьої - у середині та в
другій половині 1910-х рр. ("Осінь у Куличці"). Основу такого умовного
розподілу склала зміна образної та стилістичної манери художника від
романтично-казкових композицій до творів, виконаних у дусі символізму
(триптих "Вночі"), та реалістичних творів. Цінним доповненням є вичерпна
бібліографія стосовно кожного з художників та архівних джерел.

У розділі "Про наслідування релігійного мистецтва" розглянуто твори
М. Нестерова, К. Петрова-Водкіна для сумського Троїцького собору, а також
ескізи О.Матвеєва для надгробку П.Харитоненка у Сумах. Завершує
дослідження розділ "Під знаком "Бубнового валета", основу якого складав
біографічний метод дослідження. У ньому йдеться про митців з мистецького
угрупування  "Бубновий  валет", творчість яких пов'язана з Сумщиною: Є.
Агафонов, В.Барт, Р.Фальк. Слід відмітити, що деякі аспекти монографії було
апробовано автором у статтях, надрукованих у часописах "Сумська
старовина" та "Сумський історико-архівний журнал" упродовж кінця 1990-х
- 2000-х років.

Монографія адресована мистецтвознавцям, історикам, краєзнавцям і
всім тим, хто цікавиться культурою та мистецтвом Сумщини. Книга побачила
світ у видавництві Української академії банківської справи Національного
банку України. Відмітимо гарний дизайн книги та наявність чорно-білих та
кольорових ілюстрацій.

Дегтярьов С. І.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І БОЛГАРІЯ

У рік 200-літнього ювілею Тараса Шевченка у різних країнах світу
вшановують пам'ять про українського Кобзаря. Видаються твори поета,
організовуються виставки його картин, публікуються матеріали про життя
українського національного генія. Нещодавно у Болгарії побачила світ
невелика за обсягом, проте інформативно насичена і художньо оформлена
брошура "Тарас Шевченко і България". Це - результат співпраці Болгарської
Академії наук, Наукового архіву БАН та Національного музею Тараса Шевченка
у Києві.

Умовно брошура, що вийшла болгарською мовою, складається з двох
частин. У першій відображені основі віхи життя і творчості поета, виділені
окремі розділи про дитячі роки, петербурзький період, військову службу та
останні роки життя Т. Шевченка. У них подані документи, портрети друзів,
ілюстрації до творів поета, його власні картини й автопортрет, обкладинки
книг з колекції Національного музею Тараса Шевченка.

Друга частина складена за матеріалами Наукового архіву Болгарської
Академії наук. У розділі "Шевченко и българското Възраждане" йдеться про
перших перекладачів творів українського поета Райко Жинзифова (1839-1877)
та Любена Каравелова (1834-1879). Подані рукописні і друковані переклади
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поезій Кобзаря. Розділ "Шевченко и българската поезия" присвячений впливу
творчості українця на болгарську поезію, що відображено у працях Петка
Славейкова (1827-1895), Пенча Славейкова (1866-1913), Івана Вазова (1850-
1921), Тодора Влайкова (1865-1943). У розділі "Шевченко в изследованията
на Михаил Драгоманов" йдеться про шевченківські студії професора загальної
історії Університету св. Володимира у Києві та Вищого училища (майбутній
університет) в Софії Михайла Драгоманова (1841-1895). Подані обкладинки
книг та журналів, де друкувалися дослідження українського історика. У
наступних двох розділах "Шевченко в изследованията на проф. Иван
Шишманов" і "Шевченко в изследованията на Михаил Арнаудов" відображені
наукові розвідки послідовників М. Драгоманова - болгарських учених, членів
БАН І. Шишманова (1862-1928) та М. Арнаудова (1878-1978). Показані
світлини науковців, титульні сторінки їхніх праць у галузі шевченкознавства.

Далі йдеться про вплив Т. Шевченка на творчість представників
болгарського красного письменства Стіліяна Чілінгірова (1881-1962), Христо
Цанкова-Дерижана (1888-1950) та Гео Мілєва (1895-1925). Подані рукописи
їхніх шевченкознавчих студій. Два наступні розділи присвячені дослідженням
творчості Т. Шевченка болгарських літераторів і літературознавців Бояна
Пєнєва (1882-1927) та Людмила Стоянова (1888-1973). В окремому розділі
представлені заходи Болгарської Академії наук на чолі з її головою Тодором
Павловим (1890-1977) з відзначення 100-х роковин смерті та 150-ліття від
дня народження Т. Шевченка.

У передостанньому розділі йдеться про зв'язки болгарських науковців
Петка Тодорова (1879-1916), Любомира Милетича (1863-1937) та Стояна
Романски (1882-1959) з Науковим товариством ім. Т. Шевченка у Львові, в
тому числі з його головою Кирилом Студинським (1868-1941). Останній
розділ присвячений вшануванню пам'яті Тараса Шевченка в Болгарії. До
брошури додається диск з аудіозаписами пісень на слова Кобзаря.

Брошура представляє болгарському читачу широку палітру творчості
Тараса Шевченка, показує вплив творів українського генія на болгарську
поезію. Вона буде цікавою не лише широкому болгарському загалу, але і тим,
хто цікавиться історією української літератури й українсько-болгарських
культурних зв'язків.

Власенко В. М.

*   *   *

Побачила світ наукова монографія Р.В.Тимченка "Відносини Української
Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки (листопад
1918 - квітень 1920 рр.)" (К.: Інститут історії України НАНУ, 2013. - 347 с.).

У монографії здійснене комплексне дослідження проблем
взаємовідносин УНР і ЗУНР у 1918-1920 рр., визначено передумови й
причини об'єднавчого процесу, характеризуються події, пов'язані з умовами
укладання Акту злуки, дається їх оцінка. Розкрито основні організаційні
заходи по втіленню ідей соборної єдності України в політичній, економічній,
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військовій і культурній сферах, висвітлено розбіжності в зовнішньополітичних
орієнтаціях політичних лідерів УНР і ЗУНР. Аналізується спільна боротьба
українських армій у Наддніпрянщині. Визначено мотиви й наслідки укладання
договорів лідерами УНР і ЗУНР із Добровольчою армією А.Денікіна й Польщею
та вплив цих процесів на поразку Української революції 1917-1921 рр.

*   *   *

Вийшла наукова монографія дніпропетровської дослідниці О.Коник
"Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської
України (1906-1917 рр.)" (Дніпропетровськ: Герда, 2013. - 454 с.).

Увазі читачів запропоновано дослідження думського (парламентського)
представництва від губерній Наддніпрянської України в Державній думі
Російської імперії початку ХХ ст. Розглянуто персональний склад, соціальні
зв'язки, детермінованість політичного вибору депутатів-представників різних
соціальних верств, способи реалізації ними законотворчої та
репрезентативної функцій. Думська й позадумська діяльність депутатів
трактується як індикатор взаємин між владою і суспільством, які призвели
зрештою до краху імперії у 1917 р. і започаткування української державності.

Для науковців, викладачів історії, вчителів, студентів і всіх, хто
цікавиться історичним минулим України.

*   *   *

Вийшла друком монографія доктора історичних наук, професора, члена-
кореспондента Національної академії наук України В.М.Даниленка
"Володимир Вернадський: віхи життя і творчості" (Київ-Вінниця: ТОВ "Нілан-
ЛТД", 2014. - 298 с.; 20 іл.).

У книзі висвітлюється життя та діяльність видатного українського і
російського вченого-природознавця, філософа і мислителя, громадсько-
політичного діяча Володимира Івановича Вернадського, ім'я якого займає
одне з найпочесніших місць у світовій науці поряд з І.Ньютоном, Ч.Дарвіном,
А.Ейнштейном. Узагальнюючий біографічний нарис підготовлено на основі
його праць, щоденників, листів, маловідомих або недоступних раніше
документів і матеріалів. Життєпис подається у контексті суспільно-політичних
процесів і подій, сучасником яких він був.

Монографія орієнтована на істориків, викладачів, студентів та всіх, хто
цікавиться долею В.Вернадського, історією науки, минулим українського
народу.

*   *   *

Побачила світ монографія Д.В.Кудінова "Селянський рух
Наддніпрянської України у 1900 - лютому 1917 років: історіографія проблеми"
(Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2014).

Історія селянського руху на Наддніпрянщині початку ХХ ст. - тема, яку
досліджувало не одне покоління вітчизняних та зарубіжних істориків. У даній
монографії комплексно розглянуті та систематизовані їхні погляди на різні
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грані селянської соціальної та політичної активності, класифікацію форм
селянського руху, його періодизацію, діяльність осередків Всеросійського
селянського союзу в Україні, взаємодію українського селянства та політичних
партій, розробку останніми концепцій аграрно-селянського питання.
Окремий розділ дослідження присвячений мемуарній літературі, яка
розглядається в рамках історіографічного бачення.

Книга адресована історикам-аграрникам, історіографам, всім
шанувальникам вітчизняної історії.

*   *   *

Вийшла друком наукова монографія С.І.Дегтярьова "Цивільне
чиновництво України у кінці ХVIII - першій половині ХІХ ст." (Суми: ТОВ
Друкарський дім "Папірус", 2014. - 472 с.)

У книзі досліджується низка аспектів історії цивільного чиновництва
на українських землях у складі Російської імперії у кінці ХVIII - першій
половині ХІХ ст. Особливу увагу автор приділив соціокультурним
характеристикам цієї складової імперського бюрократичного апарату:
соціальному походженню, рівню освіти тощо. Розглянуто процес інкорпорації
українського службового елементу до бюрократичної системи Російської
імперії. Вивчено систему заохочень і покарань, які застосовувалися до
службовців цивільних державних установ у досліджуваний період.
Монографія містить значний науково-довідковий апарат: список
використаних джерел та літератури, іменний покажчик, список географічних
і власних назв та додатки.

Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться історичним
минулим України.


