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В статье рассмотрено творческое наследие в графике выдающегося
украинского художника Ивана-Валентина Задорожного (1921–1988).
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This article tells about graphic art by famous Ukrainian artist Ivan-Valentin
Zadorozhny (1921–1988).
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У наш час актуальним постає питання виховної ролі творчого здобутку тих
українських митців, чиї імена були незаслужено забуті, але на відстані часу здаються
нам особливо значущими. З української культури було викрислено зокрема імена митців,
які виявляли опір тоталітарному режимові або своєю творчістю були близькими до
європейського модернізму. Серед тих, що сьогодні до нас повертаються, імена
М. Бойчука, В. Зарецького, О. Заливахи, та ряду інших. До числа їх належить і художник
Іван-Валентин Задорожний (1921–1988), творчість якого виявилась маловідомою
широкому загалу прихильників образотворчого мистецтва.
Мета даної статті й полягає в тому, щоб «воскресити» пам’ять про цього
самобутнього митця.
Іван-Валентин Задорожний перші свої ще дитячі малюнки робив вугіллям на хатніх
стінах, коли батьків не було вдома. Потім – в голодні 30-ті рр. ХХ ст. – крейдою на
київському асфальті. Ще школяром, працював позаштатним ретушером у редакції газети
«Вісті», а водночас і кур’єром, і кочегаром – для заробітку топив грубку. Там же
харчувався і мав притулок. Простір за пічкою слугував йому домівкою, водночас і
ліжком, і столом, коли була потреба. Одного разу на Жовтневі свята врятував хлопець
редакцію від великої халепи, виявивши небиякі здібності до малювання і недитячу
працездатність. Потім були роки війни, фронт. Опісля, будучи студентом живописного
факультету Київського державного художнього інституту (у майстернях С. Григор’єва,
А. Петрицького, К. Єлеви), навчаючись далі в аспірантурі (1952–1954 рр.),
І.-В.Задорожний вдосконалював майстерність як плакатист. Плакат, за висловом
В. Касіяна, був його «другою мовою».
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У 50-ті роки ХХ ст. в СРСР особливого суспільного попиту набуває плакат.
Перший політичний плакат І.-В. Задорожного «Слава советским воинам- победителям!»
побачив світ у 1945 році (у видавництві «Мистецтво»). Плакат, як відомо, – особливий
жанр образотворчого мистецтва. За необхідністю швидкої та однозначної передачі
інформації у будь-якому з видів плакату постає потреба лаконічності та простоти
художнього рішення: скорочення глибини простору, мінімальне використання світлотіні,
скорочення кількості планів до одного-двох, простота та чіткість силуетів, відсутність
повітряної перспективи та ін.
Оперативне поліграфічне тиражування плакатів висуває додаткові вимоги до
обмеженої кольорової гами та стандартних розмірів аркуша (60х90, 70х100 та ін.).
Задорожний блискуче оволодіває цим жанром.
Деякі його плакати було надруковано у пресі, деякі, як, наприклад, плакат «Хай
живе перше травня!», було надруковано тиражем 60 000 примірників. Майже усі плакати
Задорожного двопланові: фігура – тло. У плакатах митця це співвідношення набуває
принципового значення. Ліворуч художник зображує головного персонажа, найчастіше
– це фігура жінки, або пара молодих людей (хлопець і дівчина), на задньому плані –
український сільський або індустріальний пейзаж. Формат може бути горизонтальним,
але частіше художник застосовує вертикальний. Структурно художник вибудовує
композицію плакату з двох частин: художнього, пластичного образу і літературного
тексту. Текстовій частині плаката Задорожний приділяє особливу увагу, тому що у
кращих творах плакатного мистецтва текст не пояснює, не дублює зображення, а
виступає в органічній єдності з пластичним образом. Написи розташовано частіше під
зображенням, але інколи шрифт йде – для більшої виразності – поверх зображення, як,
наприклад, у плакаті «Перший хліб – державі!».
Художник інколи вводить у плакат український орнамент та одяг, чим підкреслює
національну причетність персонажів. Але це не було нав’язливим мотивом. Рішення
виходило від змісту. Так художником було взято за основу композиції плаката
«Приборкати агресорів» реальну фотографію тогочасного збройного конфлікту між
Корейською Народно-Демократичною Республікою та Південною Кореєю. Ми бачимо
на плакаті деяку картинність: художник точно визначає час і місце дії, його герої живуть
у реальному, живописно трактованому просторі, в конкретному середовищі. Колір має
матеріальність.
Задорожний приніс у плакатне мистецтво свій живописний темперамент, експресію
кольорів.
У 1949 році І.-В. Задорожний вперше брав участь у виставці політичного плаката,
що відбулася у приміщенні Київського музею російського мистецтва. В подальшому
багато разів, анонімно виступаючи на конкурсах українського плакату, митець перші
місця.
Робота у графіці вимагає великої ерудиції, художнього смаку й самодисціплини.
Період активної роботи в жанрі плаката посідав відіграв важливу роль у визріванні
майстра.
За малюнками Задорожного – начерками майбутніх творів можна судити про те,
як складалася художня мова митця, як він віднаходив свій власний стиль. Начерк, ескіз,
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графічна композиція були лабораторієюхудожника для створення живописних полотен.
На персональній виставці, присвяченій 20-річчю від дня смерті художника, в залах
Галереї мистецтв Університету Києво-Могилянська Академія було презентовано
малюнки Задорожного до «Кобзаря», а також «Український цирк», «Паганіні», «Гонта»,
«Кий», початок майбутньої картини «Чорнобиль». Це був власне підмальовок вугіллям
під картину: багатофігурна композиція, повна драматизму. Розгорнуто її фронтально,
фризово. Композиційно малюнок вибудовано майстерно. Групи людей поділено на три
частини. Між ними – «паузи». Більш до лівої частини розташований центр композиції.
Це фігури загиблої дитини і матері, що нахилилася до неї. Праворуч ми бачимо самого
художника як свідка події, – з етюдником через плече. Весь малюнок збентежений
рухом: автор передає його через велику кількість складок на одязі людей. На цьому
прикладі, завдяки тому, що живописне полотно не було закінченим, ми бачимо, що автор
майстерно володів технікою малюнку.
У 80-ті роки ХХ ст. художники ховалися від напряму соцреалізму, найчастіше це
була робота, пов’язана з ілюструванням книг.
Досвідченим майстром у 80-ті роки І.-В.Задорожний взявся за ілюстрацію дитячої
книжки. Поставив перед собою завдання створення дитячої книги – високохудожньої
за змістом і формою. Мав перед собою на увазі кращі зразки у цьому жанрі:
В. Конашевич, Ю. Васнецов, Т. Мавріна, Г. Якутович, Г. Гавриленко, А. Макунайте.
У книжкової графіці І.-В. Задорожний проявив себе двічі. Це були оформлення
дитячої книжки «Кирило Кожум’яка» у 1983 р. (видавництво «Веселка», Київ) і книжки
«Червоная калинонька» у 1988р. (видавництво «Музична Україна», Київ).
Формат книги «Кирило Кожум’яка» наближається до квадрату.
М’яка обкладинка. Композиційне й кольорове рішення обкладинки створює саме
те необхідне перше враження, що інтригує читача казковістю й незвичністю. На першій
і четвертій сторінці обкладинки автор малює головного героя. Кароокий богатир з
обличчям, що трохи нагадує актора Івана Миколайчука, у національному одязі,
намальованому узагальнено, навіть вишивку на рукавах сорочки зображено дуже
лаконічно, без візерунків і підробиць – трьома чорними полосами. Він спокійний,
впевнений у собі. Художник дуже компактно компонує фігуру богатиря (уявне коло).
На четвертій сторінці обкладинки герой зображений у стані відпочинку – як людина,
яка виконала свій громадянський обов’язок.
Ця книга унікальна тим, що майстер її задумав і виконав як рукописну, що у наш
час зустрічається дуже рідко (У 2009 році відомий український графік Віталій Мітченко
зробив рукописну книгу «Вій» М. Гоголя; свого часу молдаванин Богдеско – молдавську
казку «Гаманець з двома грошиками» і «Дон Кихот» М. Сервантеса; художник Вагін –
«Підпоручик Кіже» Ю. Тинянова та ін.).
Задорожний оформлював книжку шрифтом, котрий бере свій початок від кирилиці
XI–XIII ст. (уставу). Його поєднано з сучасним гротескним шрифтом, без засічок
(модернізованим).
У композиції шрифта використовуються елементи вязі – так званий червоний
рядок. Зразок цього шрифта ми бачимо у Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври –
під зображенням святих.
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На звороті обкладинки зображені місто Київ і змій. З віконця виглядає зажурений
батько – князь. На перший сторінці книги художник малює орнамент «Дерево життя».
Друга та третя сторінки – це розгорнутий титул, або титульний разворот. На другій
сторінці ми бачимо стилізований картуш. Художник використовує картуш 13 разів і
жодного разу не повторюється. Четверта сторінка – зворот титулу. На п’ятій сторінці –
спускова смуга. Усі тексти оформлено у картушах, що перемежовуються з малюнками.
Задорожний дуже вдало організує ритмічний книжковий простір: це спочатку рукописний
шрифт у картушах, потім сторінкові ілюстрації навиліт і розгорнуті ілюстрації навиліт.
Зворот сторінковий ми бачимо на білому тлі. Також бачимо біле в картушах під
текстом.
З фарб художник використовує акварель і гуаш. Вільна імпровізація, впевнений
дотик до поверхні матеріалу, точність, віртуозна техніка, безпомилкове відчуття стилю
забезпечили І.-В. Задорожному успіх в оформленні цієї унікальної книжки, – по суті
взірець образотворчого мистецтва.
Малюнки художником зроблено у стилі давньослав’янської культури. Текст і
зображення мають єдину графічну фігуративну основу.
Задорожний графічно спрощує форму, використовує чорну лінію. Цей спосіб
нагадує контур вітражної техники. «Лінію» художник шукав усе своє життя. «Ось уже
років двадцять я шукаю лінію, – писав він у щоденнику. – Одну графічну й таку чутливу
лінію, якою можна було б сказати набагато більше, ніж яскравою стобарвністю, тонами
й напівтонами. Великим мистецтвом зображувальної лінії володіли перші художники
світу – неолітичні митці Кам’яної Могили, що під Мелітополем. Адже вони однією
лінією – та ще й на камені! – уміли відтворити динаміку й колорит далекого неоліту та
доби міді. А це ж було в VI тис. до н. е. Хочу оволодіти тим мистецтвом» [2; 64].
І знову: «Лінію треба вишукувати, щоб не була сухою, щоб твір живий, духовний
виходив. Не засушувати, а живописати лінією. Учитись у народного мистецтва…», радив Сашкові Мельнику, як старший і як достойному» [ 3; 87].
Одяг головних героїв художник прикрашає прямими лініями з цяточками або
хвилястими, вводить орнамент. Мова Задорожного відображає (синтезує) складну
взаємодію давнього і сучасного, народного і професійного, течії неопримітивізму. Це
також і «поєднання» народного малювання з «дитячим».
Художник навмисно порушує пропорції людської фігури, звертаючись до
дитячого сприйняття. Збільшена голова – часто вживаний у традиційному народному
мистецтві спосіб, який сприяє виразності зображуваного. Також аналогічний способ
ми бачимо у маргінальних малюнках ХVII–XVIII ст., створених писарями та писарчуками,
канцеляристами з художнім хистом, представниками сільського нижчого духівництва
[1; 177].
Кольорова тональність – тепла, що так подобається малюкам, але у драматичні
моменти вона стає і напруженою, в моменти очікування – темною.
Дитина молодшого віку сприймає книжку візуально, сам процес читання книжки
посідає друге місце.
“Дитячі книжки можна поділити на дві основні категорії. До першої належать
книжки, які я порівняла б із дзигою: покрутить дитина дзигу, та їй поспіває – прогуде
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одну й ту саму нехитру пісеньку, впаде на бік. І дитина про неї забуде. Але є книжки,
котрі можна порівняти з улюбленою лялькою, дитина не розлучається з нею, бавиться,
няньчиться багато днів, місяців, літ: вкладається спати, кладе її на ніч поруч себе. А
коли дорослішає, кожна дитина скоріш за все пригадує не дзигу, а ту, найулюбленішу
ляльку дитинства…” [4; 21].
Розмір книжки, формат мають дуже важливе значення; в усякому разі, великі
розміри аркуша справляють на дітей сильне враження, як і обсяг книги, перегортання
сторінок, це – ціла подія.
Визнано, що «для дитини книжка, значно більшою мірою, аніж для дорослої
людини, засіб пізнання світу, формування понять та уявлень, моральних цінностей. І
саме тут ілюстрації виконують свою головну функцію, надаючи зримий образнопластичний еквівалент абстрактним необразотворчим словам, розкриваючи смисл не
дуже знайомих дитині речей та понять. Іншими словами, ілюстрація прямо виступає
помічником дитини у розширенні її уявлень про світ» [5; 12–13].
Окрім картушів, є також заставки-малюнки: дерево життя, кентавр з вагами, сова
– символ мудрості, крилаті: кінь, баранець, волик, русалонька. Якщо картуші подано
на темних тонах, то за принципом інверсії заставки-малюнки подано на світлих. Інколи
– на білих тонах. Всього більше сорока малюнків. Декоративна рамка межує зі
сторінковою ілюстрацією, ілюстраційним разворотом. Художник зробив такий хід, щоб
це надавало певного ритму графічному оформленню книги.
Пластична напруга, тривожний колорит чергуються з зонами спокою і світлою
палітрою, іноді художник дає біле тло. Такі паузи для художника – не менш важливий
компонент, ніж дійові моменти. Він відчував драматургію казки.
Кульмінаційні сцени – боротьба двох птахів: голубки й коршуна (такі мотиви
зустрічаються у художників, як символ боротьби добра і зла, наприклад, у
В. Фаворського) і сцена битви Змія з Кирилом. Дуже емоційно сприймається група
людей ліворуч, які спостерігають сцену битви. Композиційний центр знайдено
художником на кожному аркуші, шрифт і зображення єдині. Активні кольори: чорний,
червоний, зелений, бірюза в оригіналі сприймаються ще яскравіше.
На виставці «Чарівний світ казки» у грудні 1992 року у Державному музеї книги
було виставлено 44 малюнки І.-В.Задорожного до книги «Кирило Кожум’яка» і
розташовано їх як яскравий килим. Сторінки розвішувались впритул – таким був принцип
демонстрації книги. Це видовище нагадувало також і вітражне мистецтво Задорожного.
На той час він був автором найкращих творів у цьму виді мистецтва: «Люди, бережіть
землю!» (Біла Церква), «Намисто» (Калита), «Наша пісня, наша слава» (Кременчук) та
ін. Виставка тривала місяць і дитяча книга І.-В. Задорожного мала особливий успіх у
глядачів. Пластичний експеримент художника в авторській рисувальній техниці вдався.
Він також збігся зі зверненням до монументальної манери мислення художника і таких
явищ, як бойчукізм і нарбутівська течія. На виставці, окрім І.-В.Задорожного, було
репрезентовано твори Г. Малакова, Г. Якутовича, С. Адамовича, Г. Гавриленка,
О. Івахненка.
Другу книгу – збірник українських народних пісень «Червоная калинонька» –
художник вирішив оформити фоторепродукціями виконаного ним вітражу 1970–1971
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рр. «Наша пісня, наша слава» у місті Кременчук Полтавської області. Пісенник видано
у 1988 році у редакції «Музична Україна», упорядник В. М. Пономаренко. Тверда
обкладинка. У збірнику опубліковано популярні у той час українські народні пісні: «Чом
ти не прийшов», «Била мене мати березовим прутом…», «Ой чий то кінь стоїть» та ін.
У планах майстра було ілюструвати «Кобзаря» Шевченка, «Слово о полку Ігореве»,
казки. «Мріяв проілюструвати кілька казок, які особливо полюбляв,бо по-дитячому
вірив, що казка й міфи – це така умовна, красива, зручна для усної передачі тисячам
поколінь, правда про події, знання, винаходи, навчання, лікування… То мали бути:
«Телесик», «Ох» та ін.», – згадує дружина митця [3; 87]. Але не судилося.
У родині Задорожних зберігаються чудові акварелі фронтових років, періоду
одужання після поранення: «Портрет старого», виконаний з великою майстерністю на
рівні портретів Л. Бакста початку XX cт. 1 квітня 1944 року; «Зимовий пейзаж у Вологді»
(червоний дах, береза, паркан, по першому плану сліди на снігу) 2 квітня 1944 року.
Акварелі свідчать про велику майстерність художника вже в ті далекі роки, бажання
малювати навіть у час війни.
Отже, будучи від природи дуже талановитим, маючи гарних вчителів, багато
працюючи у жанрі політичного плакату, І.-В. Задорожний пройшов відмінну школу
малювання. Це вплинуло на його подальшу творчість. Його досягнення взірцеві. Саме
у малюнку він знайшов свій неповторний стипь – стиль Задорожного. Багато уваги він
приділяв виразності лінії, інколи навмисно порушував академічні канони пропорцій
людської постаті заради більшої виразності. Художник синтезував традиційне українське
народне мистецтво: розпис по склу, живопис, ікону, орнамент та пошуки школи Михаїла
Бойчука.
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