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Для сатиричної графiки Львова 1920-30-их рр.
незабутнiм явищем залишається знана в Українi
та свiтi постать талановитого художника Павла
Максимовича Ковжуна, творчий доробок котрого у цiй галузi образотворчого мистецтва доволi
вагомий. У 1939 р. вийшла в свiт монографiя,
присвячена творчостi митця, написана вiдомим
українським мистецтвознавцем Миколою Голубцем1 , де автором вступної статтi та редактором
виступає С.Гординський. М.Голубець неодноразово звертався до дослiдження творчостi Ковжуна у рядi власних статей2 . Вiдомостi про Павла
Ковжуна вiднаходимо в працi М.Федюка “Графiки”, О.Лагутенко3 та iнших авторiв. Львiвський
мистецтвознавець Роман Яцiв присвятив низку
наукових публiкацiй вивченню та оцiнцi мистецького доробку Павла Максимовича на тлi загальноукраїнського культурного простору4 . Проте,

сатирична графiка майстра ще потребує на сьогоднi окремої уваги, що, зрештою, надалi допоможе нам вiднайти вiдповiдi на безлiч запитань, якi
дотепер, на жаль, залишаються вiдкритими та нез’ясованими у багатограннiй творчостi видатного
майстра.
Павло Ковжун вiдiграв неабияку роль у становленнi львiвської графiчної школи в 1920-тi рр.
Його творча дiяльнiсть на цiй стезi мистецтва
була доволi значущою. Книжковiй графiцi Павло
Ковжун вчився у Г.Нарбута. Вiн також активно
втiлював у художнє життя Львова графiчну нарбутiвську традицiю, надаючи їй блискучого розвитку й застосовуючи для цього специфiку книгодрукування та журнальної справи мистецького
осередку.
Вже на перших спробах Павла Ковжуна в галузi графiки позначився стиль модерн. У 1913 р.
серед бурхливого рiзноманiття мистецьких проявiв П.Ковжуну iмпонує динамiка напряму футуризму. Впродовж тривалого часу Ковжун вчився, творив у Києвi. Однак подiї Першої свiтової вiйни, а потiм українських нацiональновизвольних змагань корегують його творчi плани, й наприкiнцi 1920 р. художник емiгрує
до Галичини. Не знайшовши у Києвi “жодного притулку для творчостi”5 , Павло Максимович разом з дружиною, в числi iнших дiячiв Уряду й Армiї УНР, переїздять спочатку
до Станiславова. Там художник видає журнал
“Їжак”.
У жовтнi 1921 р. Павло Ковжун переїздить
до Львова, де розпочинається найкращий щодо
творчої реалiзацiї перiод його життя, який змогла
обiрвати лише смерть. У Львовi майстер активно
розгорнув свою дiяльнiсть, ввiйшовши у редколегiї ряду львiвських лiтературно-мистецьких видань i пропонуючи шляхи до творчої реалiзацiї
своїм колегам, в тому числi Петровi Холодному (старшому) i Роберту Лiсовському. Крiм то-
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швидше за все сповненi розважального i комiчного характеру. Пiд власними сатиричними малюнками, як i дописувачi друкованого слова журналу,
митець ставить своє справжнє прiзвище, нехтуючи обраними ранiше псевдонiмами та криптонiмом Їжак, Їжакевич, А.Б. Павло Максимович був
головним iлюстратором-оформлювачем часопису.
На восьми сторiнках видання карикатурист вмiщував, як правило, карикатури полiтичного спрямування та шаржi. Цiкавим видається той факт,
що “перше число часопису “Маски”, яке готувалося до друку пiд час негативно знакових для
українства Галичини подiй – паризького засiдання Ради послiв та його рiшення про статус краю,
завдяки виплеснутiй на його сторiнках негативнiй реакцiї колишнiх учасникiв визвольних змагань на узаконену окупацiю Польщею Галичини,
вiдразу ж потрапило у “немилiсть прокуратора”
через малюнок з обкладинки П.Ковжуна iз заголовком “Вирiшили” та статтю О.Бабiя. Редакцiї в
примусовому порядку заборонили “розширювати
того друкованого числа”, через що перше число
“Масок” потрапило до своїх читачiв у другому
накладi”8 , запропонувавши їм “вiдхиленi маски з
облич ворогiв та друзiв”9 .
Для заголовку видання художник вводить доволi масивнi лiтери. Слово “Маски” написано у
модерному стилi, по-конструктивiстськи – у типовiй для Ковжуна формотворчiй манерi цього
перiоду. Лiтери заголовку так нагадують друкований типографський шрифт. Їх виписано акуратно, нiби пiд лiнiйку – це темнi масивнi, але чiткi
контурнi плями, що вдало перегукуються iз розташованою нижче на обкладинцi журналу карикатурою – i витриманi в єдиному стилi з нею. У
кожному з чотирьох, що вийшли друком у свiт
номерiв часопису, на титульнiй сторiнцi обов’язково мiстилися карикатура, власноруч створена
Павлом Максимовичем. Вона надавала акценту
подiї, до якої карикатурист прагнув привернути
увагу глядача – читача часопису.
Ковжунiвським карикатурам як “маскового”
так i “зизового” перiоду, в яких художник по6
стає перед нами обдарованим символiстом, приЯцiв Р. Переймемо його ентузiазм...– С. 94.
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го, П.Ковжун був дiйсним членом Гуртка Дiячiв
Українського Мистецтва, створеного у 1922 р.,
а в 1931 р. вiн був спiвзасновником об’єднання Асоцiацiя Незалежних Українських Мистцiв
(АНУМ).
У Львовi, в цьому органiчному для мистецької дiяльностi мiстi Захiдної України, для сатиричної графiки П.Ковжуна та його творчостi загалом, розпочинається “найбiльш плiдний i
найбiльш героїчний перiод”6 . Вiн разом з Василем Бобинським, українським поетом, редактором та перекладачем, засновником i керiвником
на той час низки перiодичних видань та українським письменником, журналiстом, композитором та громадським дiячем Романом Купчинським редагує журнал “Митуса”, де вмiщує власнi
живописнi та графiчнi твори i статтi з мистецтвознавства. Пiзнiше, у 1921-23 рp. митець бере участь у виданнi часопису сатири та гумору
“Будяк”. “Видавати часопис в умовах постiйного пресингу влади, захищатися в судах вiд покритикованого “українського панства”, вiдбиватися вiд постiйних звинувачень у тенденцiйностi, конфлiктностi, необґрунтованостi стає не пiд
силу навiть “звiсному бунтiвниковi, заговiрщику,
провiднику українського tiers etat’y, небезпечному бiльярдовому конспiратору” i редактору “Будяка” Д.Кренжаловському. Редагувати, адмiнiструвати i видавати часопис ставало все важче,
тим бiльше, що кращi сили “Будяка” – сатиричне
сiчове товариство – Р.Купчинський, Л.Лепкий,
П.Ковжун та iншi таланти, маючи своє бачення
змiсту сатирично-гумористичного часопису, перейшли у новостворене видання, яке назвали “Маски”7 . Отже, в 1923 р. художник працює карикатуристом у журналi “Маски”. Проте, i це видання
спiткала нелегка доля – через брак коштiв видання закрили. I згодом, Ковжун переходить у
новостворений “Зиз” (1924-33 рр.).
Сатиричнiй графiцi Ковжуна у “Масках” притаманна деяка м’яка меланхолiйнiсть, на вiдмiну вiд його попереднiх карикатур у “Будяку”, якi
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клад, на обкладинцi другого номеру “Масок”,
у малюнку пiд назвою “Великдень р. б. 1923”,
дiвчина-українка в нацiональному вбраннi, яка,
плачучи, затулила вiд горя обличчя рушником –
символiзує Україну в перiод очiкування на вирiшення власної долi пiд час розподiлу її земель мiж загарбниками-поневолювачами. Козацька шабля, оповита лавром, i надколене великоднє
яйце з тризубом (символом державностi українського народу), крiзь яке проростають молодi зеленi паростки – натякають на iсторичну минувшину, прадавнину української культури i передвiщають розквiт та пiднесення нового молодого
цвiту суспiльно-громадської дiєвої творчої української iнтелiгенцiї. В образi дiвчини – “ридаюча”
над власним “вироком” Україна.
Розташовано малюнок у вiньєтцi овальної форми, покликаною створювати враження великодньої писанки. Контуром вiньєтки виступає геометричне обрамлення iз трикутної смуги. Контрастування темних i свiтлих градацiй, суворого
геометричного i м’якого рослинного орнаментального вiзерунку, вживання гострокутних i плавних
лiнiй для бiльш влучної передачi яскравого формалiстичного трактування об’єктiв зображуваного
– це прагнення своєрiдного пiдкреслення Ковжуном у творi святкового i трагiчного водночас.
Подiбну символiку знаходимо в тому ж числi “Масок” у карикатурi на радянський уряд, в
якiй графiк прогнозує вибух всього українського
та народження незалежної української держави –
її символом знову виступає яйце, крiзь яке “проклюнувся” тризуб. А кумеднi настрашенi червоноармiйцi, зображенi обабiч нього з перекошеними
вiд нестерпного болю обличчями, тримаються за
власнi сiдницi.
Пiдкреслимо, що “у 1920-х роках бере початок одна з концептуальних лiнiй у графiцi
П.Ковжуна – послiдовнiсть композицiйної побудови малюнка обкладинки, симетрiя, широке з
двох лiнiй рiзної товщини обрамлення, художньопсихологiзований та статичний зображальний мотив: вiньєтка, закомпонована в коло, елiпс, квадрат тощо”10 . Таке мистецьке вирiшення притаманне Ковжунiвським графiчним карикатурам
“маскового” та “зизового” перiоду, монументаль10
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нiсть композицiйного побудови яких пiдкреслюється обрамленням – за допомогою широкої смуги,
що вдало органiзує простiр. Iнодi ця лiнiя навiть
просто не використовується художником, однак
малюнки вiд того не втрачають свого логiчного
викiнчення. Зображення предметiв у карикатурах носять об’ємне, рiдше площинне трактування, часто риси намальованого об’єкта окресленi
за допомогою одного лише контуру.
Особливе зацiкавлення митця викликали процеси, якi вiдбувалися в радянськiй Українi. Самостiйна Україна уявлялася П.Ковжуну козаком,
обплутаним ланцюгом з кайданами, якого гнув до
землi камiнь на шиї з надписом “РСФСР”11 .
Критикував графiк i споконвiчну “гризню” за
владу рiзних полiтичних сил України, представники яких намагалися очорнити один одного у
публiкацiях на сторiнках видаваних ними часописiв. На передньому планi твору “Партiйнi вакханалiї” – велика труна, з якої повстав Український
сiчовий стрiлець. Усусус скидає з неї переполошених полiтикiв: “Я боровся, страждав не для вас,
не для ваших партiйних амбiцiй...”.
Скрiзь пильну увагу митця не промайнули
i подiї, що розгорталися на мiжнароднiй аренi.
Здивувала своїм пророчим, як виявилося згодом,
змiстом карикатура Ковжуна на “паризький присуд” пiд назвою “Рура” з його власними коментарями: “нинi-завтра в свiтi нова пiчнеться автура i на площу Згоди у Парижi влетить-таки
нiмецька Рура”, Загарбницькi дiї Францiї, Бельгiї та iнших сусiдiв Нiмеччинi щодо нiмецького
Руру пiддавалися нiщивнiй критицi: “Розгосподарились Французи мов сiрi гуси Нiмцям в Рурi
iз чобiтьми їм лiзуть в душу мов комунiсти нам у
Юрi...”. На землю до переляканого нiмця влiтає
нiмецький снаряд.
Полiтичну пожежу на мiжнароднiй аренi, що
посилювалася з року в рiк, вдасться “потушити
не холодною водою, а червоною звiздою” – i далi
прогнозував вигадливий i кмiтливий сатиричний
аналiтик Павло Ковжун в карикатурi “Пiсля Паризького присуду...”. На малюнку – зображення
величезної постатi потворного червоного комiсара
з єхидною посмiшкою на обличчi, що схилився
над палаючою Галичиною. В руках у нього батiг
11
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та червона зiрка, в центрi якої – людський череп.
Комiсар уособлює собою всю радянську владу.
У 1920-их рp. Павло Ковжун не мiг вивiльнитись вiд деяких своїх змiстовних i стильових iдей.
I це було неминучим, враховуючи нацiональнiсть
художника та ужитковий аспект графiки. Вiд цього стилю у творах Ковжуна – краса хитромудрої
лiнiї, звертання до жанру орнаментальної вiньєтки, “букетнi” мотиви, концептуальнi зiставлення
зображень-символiв, цi формальнi прийоми згодом значно трансформувались, але вони мали певний вплив на формування свiтоглядних засад
митця. В “кодову” систему Ковжунової графiки
увiйшли найсучаснiшi явища європейського мистецтва – конструктивiзм в неокласицистичному
й декоративному варiантах та його хронологiчний
попередник футуризм. Якщо перша з цих тенденцiй мала вияв здебiльшого у формi, то футуризм
увiйшов у тканину Ковжунового мистецтва бiльш
органiчно. Власне, завдяки конструктивiстським
прийомам митець досягає сили концентрування
на проблемi зображеного у малюнку там, де це
необхiдно. Часто-густо “монументалiзм” у зображеннях домiнує i це створює засади для бiльш
глибинного розумiння сюжету та переваги трагiчного моменту над комiчним. Особливо це вiдчутно у полiтичних карикатурах графiка, в яких
вiн майстерно робить акцент на хвилюючих його
проблемах.
Митець усвiдомлював прагнення футуристiв до
гострiшої мистецької оцiнки нової дiйсностi. Проте, вiн не вдається до свiдомої руйнацiї усього,
що пiдлягає психологiї урбанiзованої, машинiзованої душi. Футуризм як переконання у Ковжуна
має первинний сенс, проте залишить у ньому суттєвi формально-мистецькi слiди12 .
Павло Ковжун творив обкладинки i заставки
для видань “Червоної Калини”, для “Просвiти” i
власноруч оформлював обкладинки для журналу
“Митуса”, демонструючи, таким чином, блискуче
володiння образними можливостями шрифт. Пластична мова в графiчних роботах рiзноманiтна: у
нiй вiдчутнi i вiдгомони стилю модерн, i захоплення стилем бароко, i такими новими напрямами,
як футуризм i конструктивiзм. Митець любить
використовувати в обрамленнi зображень широ12
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кi та вузькi квадратнi рами, якi дещо органiзовують малюнок, тримають його у центрi композицiї.
Шрифтовi художник надає рухливостi, що нагадує гуцульський танок – стриманий й водночас
палкий. Лiтери неначе люди у танку витанцьовують, притоптуючи на одному мiсцi. Напис не
має округлень, тiльки кутастi форми. Вiд того, що
динамiчний рух стримується рамою, вiн набуває
посиленого, експресивного звучання. Геометризованi обличчя, ритмiзованi геометризованi форми,
однак вiд того не позбавленi естетичної краси.
Експресiонiстське протиставлення кутастих рухiв
форми i гнучких абрисiв. Образи героїв досягають крайньої напруги внутрiшнього емоцiйного
стану, при тому, що художник використовує стриманий лаконiзм у формi вислову.
У творах П.Ковжуна вiд серед. 1920-их рр.
активнi кутастi форми змiнюються на бiльш спокiйнi, статичнi. Художник, як i ранiше, використовує раму на обкладинцi, щоб чiтко позначити край художньої композицiї, але тепер образний мотив вiн уписує в елiпсоподiбну форму або
ж у коло. Дедалi бiльше вiдчувається потяг до
примiтиву.
Нагадаємо, що у галузi графiки Павло Ковжун
безперечно вважав своїм учителем Георгiя Нарбута; вiн наслiдував його i тодi, коли засвоював новi пластичнi винаходи європейських течiй, i тодi,
коли так само дбав про збереження оригiнальної
самобутньої культури, вiдроджуючи прадавнi традицiї українського мистецтва. Зображальнi й орнаментальнi мотиви народного мистецтва, примiтиву, українського бароко перетиналися формальними впливами новiтнiх течiй футуризму, кубiзму, неопримiтивiзму, експресiонiзму, конструктивiзму. Часом у зображеннях П.Ковжун створює
супрематичнi композицiї з трикутникiв, кiл, прямокутникiв. За колiр править бiле тло паперу i
чорна фарба, покладена то цiлiсною плямою, то
подiбно до акватинти.
Займаючись книжковою графiкою, малярством,
театральною декорацiєю, плакатом, пишучи дослiдницькi так критичнi статтi, органiзовуючи виставки, видаючи журнали, збираючи навколо себе
талановитi сили, Павло Ковжун прагнув пiдвищити рiвень нацiонального мистецтва i вiрив в
те, що українська культура входить до загально-

ТЕТЯНА СИДОРИК. Творча постать карикатуриста...
європейського художнього процесу як невiд’ємна
його складова.
“Творча особистiсть Павла Ковжуна була важливим чинником тогочасного культурного життя” – писав Роман Яцiв13 . У цiй царинi образотворчого мистецтва художник здiйснив багато – творив плiдно i скрупульозно, вiдгукуючись “смiшними” малюнками у сатиричногумористичнiй пресi про злободеннi тогочаснi
внутрiшнi суспiльно-полiтичнi подiї в країнi та
за її межами, якi так хвилювали все українство.
“У складних умовах 20-30-х рокiв українське населення Схiдної Галичини чекало на його
малюнки, як на рiдне слово. Вони й з’являлися
часто, майже регулярно – то на обкладинках книжок i журналiв, то на рекламних плакатах”14 . Цей
факт не викликає здивування. Адже, тодi, пiсля
поразки нацiонально-визвольних змагань (191720 рр.), творчiсть багатьох художникiв Галичини
досягла апогею свого розвитку. Саме в цей перiод продуктивна праця українського митця була
неймовiрно високою: це був час, коли народжувались його кращi художнi твори не лише з точки
зору своїх мистецьких якостей, але й за своїм
iдейно-смисловим звучанням.
у сатиричнiй графiцi Львiвщини 192030-их рp. простежується неабиякий пiдйом, де
карикатуристи у власних малюнках змогли вiднайти iдеальне спiввiдношення мiж смiшним та
серйозним, подавши чiтко визначену, характерну для своєї iдеологiчної платформи систему
поглядiв на суспiльно-полiтичне, економiчне та
культурне життя галичан, забезпечивши їм успiх
i популярнiсть на довгi роки. Павло Ковжун
своєю бурхливою творчою енергiєю, незалежнiстю вiд поглядiв, змiг наповнити сторiнки львiвських часописiв iронiчно-критичного напряму одними з кращих зразкiв української художньої сатири. Рiзнi за колом порушуваних проблем, гостротою критики, архiтектонiкою, стилем, цi малюнки, маючи вiдчутне соцiальне та полiтичне спрямування, зiграли значну роль в розвитку
української сатиричної графiки Львова та iсторiї
суспiльно-полiтичної думки в цiлому.
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Ствердження сподiвань: Збiрник на пошану iменi
Ярослава Лукавецького: статтi, матерiали, публiкацiї
/ Упоряд. Р.Яцiв.– Львiв: ЗУКЦ, 2009.– 156 с.,
iл.
Назва збiрника на пошану iменi Я.Лукавецького
(1908-1993) – вiдомого художника, педагога i громадського дiяча – в цiкавий спосiб дiалогує з опублiкованими тут же спогадами, яким сам автор надав
назву “Знiвеченi сподiвання”. Таким чином упорядник текстiв вважав за доцiльне наголосити на оптимiстичному характерi повернення постатi митця в контекстi iсторiї розвитку нацiональної художньої культури. Учень О.Новакiвського, вихованець Кракiвської
академiї мистецтв, Ярослав Корнилович Лукавецький
став носiєм українського нацiотворчого духу, що вiдтак розкрився у рiзних досвiдах образотворчостi. Як
пише Р.Яцiв, “у його творчiй бiографiї можна вiдстежити три взаємозумовленi стадiї в механiцi функцiонування нацiонального вектора образотворчостi –
генерування духовної iнформацiї (на основi етногенетичного коду), вироблення якiсно нових естетичних i
смислових вартостей мистецтва, а потiм їх трансляцiя
у майбутнiсть. Iншi українськi митцi – попередники
чи сучасники Я.Лукавецького, – реалiзували себе в
схожiй моделi поступу, але не так багато з них зумiли
в своїй духовно-моральнiй цiлiсностi, всупереч рiзним
перешкодам, зберегти пафос, мотивацiю творчостi й
естетичну проблематику в такiй широкiй конфiгурацiї
видiв i жанрiв мистецтва”.
Рубрику “Статтi” вiдкриває публiкацiя Р.Яцiва
“Ярослав Лукавецький: iм’я на тлi епохи”, яка є ввiдною у широкий свiт iдей i простiр мистецтва художника. Наступнi статтi – “Ярослав Лукавецький:
крiзь бiль i випробування (М.Кошелiнська), “Станiславський перiод творчостi Ярослава Лукавецького”
(I.Чмелик), “Значима постать нацiонально-культурного пiднесення” (М.Аронець) розкривають рiзнi аспекти творчої бiографiї митця, насвiтлюють драматичнi
сторiнки його боротьби за право стверджувати свою
нацiональну сутнiсть у мистецтвi. Роздiл – “Матерiали” – побудований на численних спогадах про Я.Лукавецького, починаючи вiд хвилюючих записiв сина
Ж.О.Лукавецького, невiстки В.Лукавецької, а також
колег, знайомих сучасникiв художника: В.Корпанюка,
С.Максименко, Р.Киреєвої, Р.Касiяна, О.Козубської,
Р.Баран, Б.Боднарука та iнших. Строгу послiдовнiсть
низки спогадiв оживляють вiршi П.Коржа “Пам’ятi”.
Рубрику “Публiкацiй” виповнюють уже згаданi
“Знiвеченi сподiвання” самого Я.Лукавецького. Ок13
Яцiв Р. Одушевлена творцем фарба i форма...– С. 42- ремими зошитами на завершення видання розгорнуто
фотодокументальний та репродуктивний матерiал.
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