
ПОЛЬЩА
1840-1918 рр. Намалювати душу нації

Серед  значних  виставок,  що  відбулися  у  Франції  на  відзначення  сторіччя  Першої
світової  війни,  Лувр-Ланс  презентував  виставку,  присвячену  польському  живопису  19-го
століття, що тривала з 25 вересня 2019 по 20 січня 2020 року.

Невипадково ця виставка проходила на півночі Франції,  це регіон, який після Першої
світової  війни  прийняв  майже  300  000  поляків  (а  серед  них  і  українців,  що  прибули  з
польським паспортом), для праці на вугільних шахтах півночі Франції.

Куратори  виставки  уточнюють,  що  їхня  мета  було  показати  у  представлених  120
картинах,  з  польських  національних  музеїв  та  приватних  колекцій,  історію  польського
образотворчого мистецтва в період від трьох розділів Польщі у 18 столітті до її "воз’єднання"
після Першої світової війни.

В експозиції представлені найвідоміші імена польського живопису, такі, як Ян Матейко,
Юзеф  Брандт,  Яцек  Мальчевський,  Юзеф  Хелмонський,  Ольга  Бознанська.  Натхненні
історією,  пейзажами  країни  та  світом селян,  ці  художники  створили "справжню  польську
ідентичність",  фактично  польську  Епінальську  картину,  з  усіма  історичними  перипетіями,
життя у злагоді етнічних спільнот «Республіки Двох Націй» (що, очевидно, було далеко не
так).

Перші  зали  присвячуються  втраченій  Польщі.  "Коли  в  1795  році  Польщу  було
викреслено  з  карти  Європи,  значна  частина  населення  все  ще  сподівалася  на  повернення
незалежності.  Любов  до  цієї  втраченої  та  бажаної  Польщі  є  джерелом  натхнення  для
художників, поетів, композиторів та романістів, які відіграватимуть головну роль у побудові
національної ідентичності », - йдеться у презентаційній брошурі.

При вході до експозиції
відвідувача вітає
монументальний твір
Яна Матейка, що
вважається
найвизначнішим
представником
живопису у польській
історії. Художник
зображує головну подію
кінця 18 століття:
перший поділ
Королівства Польського
21 квітня 1773 року у
Королівському замку у
Варшаві.

Ян Матейко, Падіння Польщі (Reytan) 1866, олія на полотні, 
Варшава, Королівський замок



Ян Матейко, Генрік Родаковський і Юзеф Брандт, один з найвідоміших представників
батального живопису, відроджують своїми імпозантними,  солідними за розмірами творами
"золотий вік" Польщі:  героїв,  легендарні  фігури -  хрещення  короля,  королівські  делегації,
офіційні інавгурації, переможні битви проти османів чи росіян.

Юзеф Брандт, Литовський гетьман Ян Карол Хоткевич у битві під Хотином(1621), 1867, олія на
полотні, Національний музей у Варшаві

Деякі  зали  присвячені  дружбі  між  Францією  та  Польщею.  Наполеон  I  -  центральна

фігура  для  багатьох  митців,  таких  як  Пьотр  Міхаловські  та  Войцех  Коссак.  Створення

Варшавського герцогства в 1807 р. зробило його справжнім національним героєм і викликало

велику надію у поляків на повернення незалежної  держави.  Відомо, що сто тисяч поляків

приєдналися до французької армії. Ось чому битви при Сомосьєрра (1808), або Рашин (1809)

були увічнені польськими живописцями.

У 1830-х роках франко-польські контакти зміцнилися після невдачі повстання листопада

1830 р. та російських репресій 1863 р. (Картини Артура Ґроттґера та Яцека Мальчевського). 

Значна  частина  польської  еліти:  аристократи,  художники,  поети знайшли притулок у

Парижі,  де  вони заснували  "Малу  Польщу".  Готель  «Ламберт»,  розташований  на  вершині

острова Сен-Луї, що належить князю Адаму Єжи Чарторийському, стає достойним місцем для

політичних та культурних зібрань, де спілкувалися визначні імена французьких та польських

товариств. Так, на балу в готелі Ламберта Теофіла Квятковського, видно письменницю Жорж

Санд і поета Адама Міцкевича, вони слухають композитора Фредеріка Шопена, що грає на

фортепіано.



Теофіль Квятковський, Полонез Шопена, Бал в готелі Ламберта в Парижі, 1859, 
папір наклеєний на полотні, акварель, гуаш, позолота, Національний музей, Познань

Ностальгія за тим, чого більш немає, проявляється насамперед у пейзажному живописі
художників 19 століття. Але на початку 20 століття молоді покоління польських художників,
контактуючи  з  новими  мистецькими  течіями  Західної  Європи,  збагатили  національну  і
романтичну тематику. Цікаве поєднання неоромантизму та модернізму народжує нову групу
художників під назвою Молода Польща.

Давайте звернемось до того, що нас найбільше цікавить, до розділу під назвою мозаїка
громад.  Дійсно, кілька  залів  присвячені  національним  меншинам  у  колишній «Республіці
Двох Націй».  Сьогодні  поляки визнають,  що Польща не є і  ніколи не була моноетнічною
державою.  Культурні,  етнічні,  релігійні  та  соціальні  особливості  народів  стали  головними
сюжетами живопису другої половини 19 століття. Художники змальовують фольклорні сцени
з життя сільських людей Польщі і України, зокрема карпатських гуцулів, в яких вони бачать 
найбільш автентичні прояви нації. Ось декілька українських тематичних картин.

«Копання буряка» Леона Вицолковського

Восени  1892  року,  під  час
перебування з родиною Браницьких у
Білій Церкві, художник відтворив цю
сцену роботи в полі. Україна була для
нього  улюбленою  темою.  «Мій
свіжий вітер віє з села в Україні, а не
з  Парижа.  Там  я  відновився  і
позбувся  впливу Академії»,  -  любив
він говорити.

Леон  Вицолковський,  Копання  буряка,
1892, олія на полотні



«Рибалки» Леона Вицолковського

Перебуваючи в Україні,
а саме на Поділлі з 1883 по
1893 роки, художник 
цікавиться щоденним 
побутом місцевого 
населення. Він 
познайомився з цим новим 
рухом у мистецтві, що 
народився у Франції 
наприкінці 19 століття, під 
час перебування в Парижі 
в 1878 році.

Леон Вицолковський, Рибалки,
1891, олія на полотні, 
Національний музей у Варшаві

Нитки Богородиці (Бабине літо) Юзефа Хелмонського
Ця робота є одна зі серії картин юності, написана автором після повернення з України в

1874 році. Тут ми бачимо молоду селянську дівчину в українському костюмі, що грається з
тонкими білими нитками павутини.

Йозеф Хельмонський, 
Нитки Богородиці 
або Бабине літо, 
1875, олія на полотні, 
Національний музей у 
Варшаві



«Запорізький табір» Юзефа Брандта

Художник зображує мальовничий побут запорозьких козаків. Ця сцена більш уявна, ніж
документальна, у східному стилі, який був тоді в моді.

Юзеф Брандт, Запорізький табір, коло 1895-1900, олія на полотні, Національний музей у Варшаві

«Дума Яреми» Станіслава Масловського

Україна, якою милувався митець під час багатьох подорожей, стає головним джерелом
його  натхнення.  Це  один  з  творів,  в  якому  в  художник  висловлює  своє  захоплення
безмежними просторами краю та красою українського фольклору.

Станіслав Масловський, Дума Яреми, 1879, олія на полотні, Національний музей у Варшаві



Вірменська Богородиця (Вірменська Божа Мати) Юзефа Брандта

Цей ескіз до 
композиції під назвою 
Молитва в степу 
ілюструє легенду про 
збереження священної 
ікони Богородиці з 
Кам’янця-Подільського
під час османської 
навали 1672 р. Ми 
бачимо табір вірмен у 
степу, вшанування 
ікони.

Юзеф Брандт, Вірменська Богородиця (ескіз), коло 1893-1894,
олія на полотні, Національний музей у Варшаві

«Водохреща» (Йордан) Теодора Аксентовича

Теодор Аксентович більше десятка разів звертався до цієї теми. Представлену картину

він написав у Парижі за етюдом, зробленим у день Водохреща (19 січня) під час подорожі в

Карпати до гуцулів, у 1893 році

Теодор Аксентович, Йордан, 1895, олія на полотні, Національний музей у Варшаві



Пейзаж Поділля Юзефа Хелмонського

Тут автор розкриває  всю витонченість  свого спостереження  за  природою.  Художник

змальовує тихий рай, безмежний простір. Жовті квіти оживлюють одноманітність степу, на

горизонті схили синіх та рожевих гір зливаються з небом.

Юзеф Хелмонський, Пейзаж Поділля, 1910, олія на полотні, Національний музей у Варшаві

Весна (триптих. вітраж) Казимира Сіхульського

Мистецтво вітража
займає особливе місце
у К. Січульського.
Цей триптих у стилі
art nouveau був
виготовлений для
церкви. Тут зображено
гуцульських дітей, що
моляться, в оточенні
пишної рослинності.
Казимир Сіхульський
належав до кола
львівських
художників.

Казимир Сіхульський, Весна, триптих, вітраж. Темпера, акварель,
пастель, чорнило на картон наклеєний на полотно, 1909, Національний музей у Варшаві



«Коров`як» Яна Станіславського

У цій картині 
Станіславський є 
новатором, він поєднує 
натуралізм та імпресіонізм.
"Пейзажі Станіславського 
співають," - написав його 
друг Зенон Пшесміцький. 
Він бачить символічно 
виражену ліричну 
транспозицію духовного 
виміру природи.

Ян  Станіславський,  Molène,
1895, олія на полотні, Краків,
Королівський замок Вавель

«Коломийка» Теодора Аксентовича
Зображуючи  український народний танець, автор захоплюється красою гуцульського

народу, "який живе милістю природи і живиться звичаями предків".

Теодор Аксентович, Коломийка, 1895, олія на полотні, Національний музей у Варшаві



«Молодята». Фредерік Паутч

Фредерік Паутч належить до кола художників  Молодої Польщі. Це один з митців, що

змальовують традиції та звичаї гуцулів. Молодята одягнені у надзвичайно барвисті традиційні

костюми. Сміливість мазків, гра рельєфних плям фарби, що підкреслюють форму, насиченість

барв відкривають шлях до нових пошуків виразності кольору.

Фредерік Паутч, Молодята, 1910, олія на полотні, реґіональний музей у Торуні



«Гуцули» Владислава Яроцького

Гуцули -  населення  Східних  Карпат  -  були,  як  ми бачимо,  джерелом натхнення  для
багатьох художників, зокрема Владислава Яроцького. Твори Яроцького, як правило, великі за
розміром,  з  персонажами в національних  костюмах  на  передньому плані,  на  тлі  величних
засніжених гір.

Ця картина стала емблемою виставки, її подано на обкладинці каталогу та на багатьох 

сувенірах, таких як магніти чи кружки, які можна було знайти в музейному бутіку.

Владислав Яроцький, Гуцули, 1911-1920, олія на полотні, Національний музей у Варшаві
 

                                                                                                                 Ярослава Йосипишин
                                                                                 

Фото зроблені автором під час відвідин виставки

Переклад з французької: Тетяна Мельничук


