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Гуренко Олена Андріївна – 
філолог, мистецтвознавець 

Народилася 2 серпня 1939 р. в м. Пол-
тава в родині викладача Полтавського 
державного педагогічного інституту.
Закінчила Кіровоградський державний 
педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна 
(філологічний факультет, 1962), Мос-
ковський Народний університет куль-
тури і мистецтва (живописний відділ, 
1963), Київський державний художній 
інститут (факультет теорії та історії об-
разотворчого мистецтва, 1975). 
Обіймала посаду викладача істо-
рії мистецтв художньої школи імені 
О.О. Осмьоркіна міста Кропивницько-
го (1962-2020 рр.).
Працювала за сумісництвом штатним 
лектором Кіровоградського товариства 
«Знання», Кіровоградського інституту 
вдосконалення учителів, Кіровоград-
ського психолого-педагогічного народ-
ного університету; першим завідува-
чем Кіровоградської картинної галереї 
(відділ обласного краєзнавчого музею); 
старшим науковим співробітником 
міського художньо-меморіального му-
зею О.О. Осмьоркіна, викладачем Кі-

ровоградського педагогічного інститу-
ту ім. О.С. Пушкіна. 
У творчому доробку мистецтвознав-
ця: текст наукової розробки «Склад 
експозиції та фондів Кіровоградсь-
кої картинної галереї» (1965); текст 
буклету «Художньо-меморіального му-
зею О.О. Осмьоркіна» (1994); нарис 
про життєвий і творчий шлях художни-
ці Н.І. Падурської «Дерево життя На-
дії Падурської» (2020); ряд статей у 
журналі «Культура. Історія. Традиції» 
(№  6, 2004), у газетах «Кіровоградська 
правда», «Народне слово», «Вечірня 
газета» з питань образотворчого мис-
тецтва та про творчість художників – 
уродженців Кіровоградщини, діяль-
ності художньо-меморіального музею 
О.О. Осмьоркіна та дитячих художніх 
шкіл.
Дипломант Всеукраїнського конкурсу 
навчальних програм для початкових 
спеціалізованих мистецьких навчаль-
них закладів Міністерства культури 
України (за програму початкового кур-
су історії мистецтв для дитячих худож-
ніх шкіл, 2006).

У колах українського суспільства ще 
до радянських часів можна бачити 
сформовану традицію постійного пі-
клування про стан і розвиток культури і 
мистецтва в Україні.

Меценатство серед людей матеріальних 
статків було підтримкою не лише профе-
сійних художників, але й сприяло роз-
витку народного мистецтва і ремесел.
Колекціонери купували на ярмарках 
найкращі вироби народних майстрів, 
знаходили і підтримували таланти. Кож-
ний рік видавались так звані «Губерн-
ські відомості», які представляли найці-
кавіші твори, здобуті на цих ярмарках.

Радіє душа, що й у сучасній Україні 
давні ці традиції не згасли й не зникли.

Знайомлячись із творчістю художни-
ці з народу Надії Іванівни Падурської, 
ми дізнались, що серед діячів культури, 
цінителів народної творчості, журна-
лістів, художників, письменників, му-
зикантів нашого міста є чимало людей, 
які, вшановуючи її художній доробок, 
підтримували майстриню не тільки мо-
рально, але й матеріально.

Були численні зустрічі з художницею, 
що надихали й спонукали її до творчос-
ті. Про це ми дізнаємось з її особистого 
зізнання:

«З того часу як на моєму шляху трапи-
лися художник Володя Плітін і Елла Ми-
хайлівна Янчукова з Кіровограда, боюсь 
померти, мені хочеться жити, бо мені є 
що сказати. Така людяність зігріває душу, 
пробуджує бажання жити і творити».  

Художник, викладач художньої школи 
ім. О.О. Осмьоркіна м. Кропивницько-
го Володимир Плітін і бібліотекар відді-
лу мистецтв ОУНБ ім. Д.І. Чижевсько-
го Елла Михайлівна Янчукова брали ак-
тивну участь у підготовці персональних 
виставок Надії Падурської, давали їй 
професійні поради, познайомили з твор-
чістю Ван Гога, дарували фарби й пензлі.

Мистецтвознавець Людмила Ліхачова 
організувала виставку Надії Падурської 
в Києві на кошти німецьких спонсорів. 

Колектив відділу мистецтв облас-
ної універсальної наукової бібліоте-
ки ім. Д.І. Чижевського на чолі зі Світ-
ланою Ушаковою не раз практикував 
виїзди в село Власівка Світловодсько-
го району, де в пансіонаті для інвалідів 
живе й працює художниця. Дирекція 
пансіонату також пішла назустріч майс-
трині, виділивши їй окрему кімнату, де 
Надія Іванівна має можливість творити.

Кореспондент газети «Україна-Центр» 
Олена Нікітіна брала участь у виїздах до 
Власівки, писала статті про Надію Па-
дурську, організувала збір коштів на опе-
рацію по відновленню зору художниці.

Картини майстрині, які були представ-
лені на багатьох колективних і персо-
нальних виставках у Києві, Кіровограді, 
Світловодську, Добровеличківці, при-
вернули увагу глядачів, знайшли своїх 
шанувальників.

Роботи Надії Іванівни Падурської збе-
рігаються у фондах Кіровоградського 
обласного художнього музею, у відділі 
мистецтв ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, 
у фондах Добровеличківського район-
ного краєзнавчого музею, у приватних 
колекціях шанувальників образотвор-
чого мистецтва М. Цуканова, Ю. Любо-
вича, Л. Тупчиєнко-Кадирової, Н. Ага-
пеєвої та інших. 

Сподіваємося, що наші співвітчизни-
ки, які мають набагато більші матеріаль-
ні статки, ніж звичайні українці, брати-
муть приклад меценатської діяльності 
у славнозвісної родини Терещенків (і 
не тільки у них), які зробили вагомий 
внесок у розвиток української культури 
і мистецтва, дбаючи про вищий рівень 
Духовності у своїй державі.

Мистецтвознавець Олена Гуренко

Передмова
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Великі й просторі зали Кіровоград-
ського обласного музею мистецтв 
гостинно приймають велику кількість 
творчих досягнень як професійних, 
так і самодіяльних художників нашого 
степового краю. 

Виставки самодіяльної народної 
художниці Надії Іванівни Падурської 
були презентовані в музеї не один 
раз, але, незважаючи на відстань у 
часі, її твори запам’яталися як фено-
менальне явище, враження від якого 
не тільки не згасає, а викликає бажан-
ня оновити породжені цими творами 
думки і почуття. 

Творчість Надії Іванівни свідомо й 
відверто звернена до кожної людини 
персонально, тому й виникає потреба 
стати не просто глядачем і цінителем 
її робіт, а відгукнутись на сподіван-
ня художниці бути почутою розумом, 
серцем і душею.

Про це краще всього скаже сама 
Надія у своїх спогадах: «Якщо хтось 
відпочине душею дивлячись на мої 
картини, скаже спасибі або усміх-
неться радо і тишком витре сльози, 
значить за моїми мазками, рисочками 
і кружечками вони знайшли своє за-
повітне». 

Це «заповітне» люди знаходять у 
творах Надії Падурської. Численні 
відгуки в пресі на її персональні ви-
ставки, листи вдячності, моральна та 
матеріальна підтримка художниками 
й діячами культури свідчать про це. 

Надія Іванівна неодноразово от-
римувала дипломи, грамоти, подяки, 
подарунки, навіть була нагородже-

на медаллю Всесоюзного фестивалю 
народної творчості (1987). Музеї й 
колекціонери зацікавлені в тому, щоб 
мати у своїх зібраннях картини майс-
трині. 

За фактом такого визнання і шани 
Надія Падурська давно вже народний 
художник. 

Творчість Падурської – несподіва-
не персонально акцентоване явище. 
Йому немає аналогів у самодіяльно-
му народному мистецтві. 

Говорити, а тим більш писати про цей 
народний художній здобуток, непросто. 

Пояснити словом живописну та ху-
дожню сутність картин Н. Падурської 
видається неможливим. Є ризик спро-
стувати або ускладнити прозаїчним 
словом поетичність її творів.

Ми обираємо наші особисті асоці-
ативні враження як засіб спілкування 
з найцікавішими авторськими знахід-
ками, як шлях, здатний вивести на 
мистецький діалог. Навіть перше зна-
йомство з виставкою художниці руй-
нує всі звичні сприйняття експозиції 
як почерговий розгляд творів, їхнє 
зіставлення, пошук різних відстаней, 
виділення на свій погляд найбільш 
вдалих і багато іншого.

Тут відразу поринаєш у Дивосвіт, нез-
розуміло, чим і як поєднаний у своїй 
чудомагнетичній принадливості. 

Спочатку почуваєшся розгублено. 
Поступово в цьому Дивосвіті багато 
що починає не просто дивувати, а й 
захоплювати, і в мандрах по його те-
ренах пізнаєш докорінне. 

Перш за все експозиція сприймаєть-

«Українські птахи»
61 х 45, полотно, олія
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ся огорнутою легким сріблясто-бла-
китним маревом. Вона завдяки цьому 
димчастому ореолу виглядає немов 
єдине полотнище, ткане пензлем із 
веселкових, фактурно-рухливих ма-
зочків-самоцвітів.

Ця комплексна експозиційна коло-
ристика й створює такий незвичайний 
люмінісцентний ефект своєрідної аури, 
яка викликає стан спокою й рівноваги.

Цей панорамний краєвид, огорну-
тий сяйвом, занурює в середовище, 
яке тримає в обіймах дійство життя. 

Буйні зарості пишаються квітом, здій-
маються вгору, спадають додолу, єдна-
ють небо і землю, повняться без меж 
і без краю, дихають, майорять у фе-
єричних сплетіннях гілок і стеблин. І в 
рухливих масивах квітів і трав ці хащі 
перетворюються на «райські кущі».

Тут немає й клаптика оголеної землі. 
Наче чародійники вкривають її ков-
драми, вистеляють рядна й килими, 
плетуть візерунками гойдалки, проро-
стають на дахах у безлічі розпочатих, 
відтворених і незавершених дій. 

Засобами алегоричної іншомовності 
мистецтва рослинний світ піднесений 
на рівень магічного оберега. Це вар-
товий для всіх подій і випадків життя: 
він захистить, зігріє, сховає, одягне, 
нагодує, вилікує, дасть замилуватись 
красою.

Це велике і славетне Праматерин-
ське лоно: вічний учитель і вихователь 
для безлічі мешканців нашої обітованої 
землі. Воно становить прообраз оселі 
для кожної із земних істот, влаштовую-

чих свої «гніздечка». Кожен знайде тут 
взірець щодо устрою життя, відносин 
всіх з усіма, облаштування добробуту 
й затишку «родинного лона».

У своєму захваті візуальною красою 
рослинного видовища Надія не зобра-
жує розмаїття натуральних форм…
Вона використовує властивий народ-
ному станковому прикладному мисте-
цтву метод відображення в почуттях. 
У її творах це виглядає багатством і 
неповторністю декоративних фактур, 
виконаних фарбою й пензлем. 

Вони навіяні різноманітними техніка-
ми українського народного прикладно-
го мистецтва: плетінням з лози кошиків, 
тинів, легких і прозорих мережив на 
підзорах, іскристими герданами, стеж-
ками вишивок, золотавими візерунка-
ми солом’яних іграшок і брилів, огор-
танням скляного посуду, створенням 
ангобних розписів на керамічних виро-
бах українських гончарів і наскрізними 
візерунками витинанок тощо.

Надія як самостійно розвинена твор-
ча особистість із народу знайшла для 
своєї творчості ідейно-образний задум.

Рослина – це знак зростання, ста-
новлення в боротьбі з перешкодами, 
символ переходу у вищу, запліднену 
якість. Плід несе вічність у повторен-
нях циклу життя.

Цей образ – носій істини, яка три-
має непорушність, вічність і гармо-
нію світобудування. Зернятко цієї ве-
ликої істини з’явилося в народній уяві 
з давніх-давен і зросло в усіх видах 
ужиткового й станкового українсько-

го народного мистецтва в образі віч-
нозеленого квітучого життєдайного 
«Дерева життя».

Це етнічний за походженням, фоль-
клорно сформований архетип, філо-
софський за змістом, лаконічний за 
формою, художньо досконалий сим-
вол будови Всесвіту. У ньому одвіч-
но пов’язані й закріплені раціональ-
но-духовні та матеріальні цінності. 

«Дерево життя» – це сакральний код 
збудованого світоіснування. У кла-
сичному вигляді цього першообра-
зу пошарово розмежовані якості 
в ступенях життя: Прав, Яв і Нав. 
У боротьбі протилежностей явлено-
го перемогу одержує правопорядок. 
Світом керує Прав.

У народному мистецтві існує бага-
то варіантів цього символу, які в кож-
ному випадку мають нюанси щодо 
масштабу уявлень, призначеності, ці-
леспрямованості твору. 

Це може бути квітуче з могутнім 
стовбуром «Весільне дерево» на ве-
сільному застіллі. Виготовлений пере-
важно в техніці ручного ліплення, цей 
керамічний витвір є побажанням для 
молодих продовжувати й зміцнювати 
рід. Це може бути навіть закріплена
в мізерній посудинці невеличка кві-
точка, яку пестять і зрощують госпо-
дарі особистої родинної долі.

У творчості Надії Падурської ми вба-
чаємо цікаву своєю незвичністю варі-
ацію. Її «Дерево життя», як і сама осо-
бистість художниці, своєрідна «Річ у 
Собі». Надія нагадує маленьку мишку 
з казочки про Курочку Рябу, яка здат-

на «махнути хвостиком» пензлика й 
розбити Яєчко, яке Дід бив-бив – не 
розбив, Баба била-била – не розби-
ла... А не розбили тому, що застарі-
лою людською мудрістю є жадання 
мати від Курочки Ряби Золоте Яєч-
ко. Але таємниця Живого Яєчка від-
кривається тому, хто здатен бути 
його часткою. Ключова тема Надії 
в її «Автопортреті». Адже він – це 
портрет життя, розгорнутого в са-
моусвідомленості особистості. У цьо-
му творі закладено й визначено те, 
заради чого існує творчість цієї ху-
дожниці.

«Автопортрет» домінантний у її 
творчості. Світ реалій, рукотворно 
віддзеркалений мольбертом, плине в 
безліч споріднених задумом творів- 
нарисів, більш суцільних картин, ху-
дожньо сформованих і суттєво по-
глиблених. Тут є епізоди-пазли, які 
начебто випадково промайнули, й 
умовно завершені кадрики-віконця, 
які можуть бути окремим твором або 
стати, і часто стають, смисловою й 
композиційною домінантою картини.

Кожен із цих складових задумів, мов 
камінчик у мозаїці, додає себе в систе-
му образів, мотивів, форм, кольорів, 
які зливаються в моноіснуючий світ, й 
автор тут виступає провідником у доли-
ну життя, яка зветься земною юдоллю.

У цій місії авторська гадка про ве-
лич життя складається у творче кре-
до. Воно перш за все раціональне в 
підході до вибору персонажів, якими 
повняться твори. Усі ці люди, пташ-
ки, жабки, коники, собачки, котики, 
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телятка, дорослі і малі, – поселен-
ці-домовички, вилітки із зерняток, 
дозрілих у великому  гніздовому Лоні 
«Дерева Життя».

Усі вони – улюбленці Надії. Спілку-
ючись із ними, вона ніколи не буває на 
самоті: радиться з ними, сумує, радіє. 
Вона пишається ними. Незважаючи на 
буденність свого реального походжен-
ня, вони ведуть художницю до відтво-
рення мовою мистецтва її духовного 
«Дерева Життя».

Майстриня живе у своєму власно-
му світі, і, як свідчить її творчість, цей 
світ віртуальний, заснований і на пі-
знанні реалій життя, і на відданості ви-
щим духовним цінностям людства, і на 
відтворенні стану душі.

У своїх письмових визнаннях Надія 
сама говорить про те, що саме пред-
ставляє її творчість:

«Квадратик полотна в рамці – це мій 
храм Добра, Гідності, Правди. Я по-
чуваюся тут Людиною. Ніхто тут мене 
вже не скривдить і ніколи не зрадить».

Ці «квадратики Правди» дійсно не-
суть сповідь і мрію, заклик і надію, 
вони споріднені з релігійними жит-
тєдайними заповідями людству:

«Я так люблю усіх людей, природу, 
і все, що я трохи можу – це в карти-
нах відтворити свої “судороги”, своє 
страждання від того, що я не можу 
змінити таке життя, побороти зло, 
відвести біду, пробити стіну байду-
жості, прорватися до людської душі».

Вищезгаданий нами «Автопортрет» 
композиційно акцентує її мольберт 

на межі світу реалій і їхніх метамор-
фозних перетворень на світ вірту-
альний. В уяві художниці й у самому 
творчому дійстві корінням, яке три-
має і живить світ, є Любов. Усі його 
частки, скріплені Любов’ю, станов-
лять єдине ціле. Одвічно пов’язані 
всі цінності життя в Любові: людина 
і земля («В полі», «Коло хати»), люди 
і тварини («Батьківська любов»), мати 
і дитя в усіх живих істот («Материн-
ство», «Колискова», «Рожева киця»), 
люди і тварини разом із середови-
щем («Мій конику, мій братику»),
і безліч різних варіацій.

Гармонійну красу Всесвіту породжує 
саме ця велика духовна сила. Любов ні 
на кого не тисне, не заводить в оману, 
не потребує ні вдячності, ні нагороди. 
Вона – внутрішня свобода і самоусві-
домлення.

Творчість Надії Падурської має 
життєву правду, духовну розвиненість 
і глибину. Шлях до великої Любові, 
Добра, Гідності вона вбачає через 
повсякденність натурального життя. 
У потоці всього звичного, простого, 
буденного, де немає місця знеціне-
ному, конфліктному, пафосно-під-
несеному, вона «зупиняє кадрики» 
відібраного найкращого в явленому 
світі й будує свій, згаданий нами «вір-
туальний світ». Весь задум цього світу 
в тому, що гідність долі кожної люди-
ни, тварини, навіть квіточки визначає 
Гідність Світової долі.

Надія – володарка у своїй творчій 
оселі. Її світ, поєднаний у просторі і 
часі, існує весь мов на долоні. Його не 

«Катерина Білокур»
74 х 80, полотно, олія
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перетинають і не обмежують горизон-
ти, життя на Заході з’являється на Сході 
(«Скорбота», «Щастя»), світло точиться 
звідусіль, наче плине з джерел глибин-
ного тепла. Невгамовно блискуча гра 
«сонячних зайчиків» іскриться й від-
лискує в мерехтінні «світлячків», пере-
тинаються в обіймах рожеві й блакит-
ні зорі, і весь світ кружляє та купаєть-
ся у своїй красі. У середовищі життя 
у Надії немає розподілу на головних і 
другорядних, на красенів і непоказних, 
на успішних, мажорних і сіромах. У неї 
немає показної краси життя, вона з’яв-
ляється в його потоці: у виразах облич, 
в очах, у руках, у ракурсах дій і почут-
тів. Така краса притаманна усім і тому 
рівняє всіх, і це робить її універсаль-
ним надбанням («Родина», «Цуценя 
кудлате», «Півень, кіт, собака»).

У Надії весь устрій життя у коловоро-
ті: від малого кола до великого. Кожна 
істота у своєму оберті життя відкриває 
світові себе і все, що у собі має. 

Рухливість живого існування поро-
джує могутнє багаття, яке рухає «Коле-
со Життя».

Усе у світі на її творчій долоні стає 
складовою великого кола Вселенської 
доби. Художниця обирає коло як одвіч-
но відомий знак оберту життя, у якому 
все «повертається на круги своя». 

У більшості творів у різних варіан-
тах композиційно втілених задумів 
відстежується цей сакральний рух 
(«Пряля», «Колискова», «Біля репро-
дуктора», «Сімейний обід»).

Коло – це Гармонія правопорядку в 
«Дереві Життя». Коло тримає єдність 

співвідношень, воно – символ вічно-
сті: розімкнеться коло – щезне життя. 

На перший погляд без кінця пов-
торюються її персонажі майже в усіх 
епізодах, мотивах. Навіть окремий 
персонаж, обраний із її улюбленців, 
може стати, за її задумом, сюжетним, 
як-от «Півень» – велична поодинока 
постать на килимі з трав і квітів. Він 
асоціативний із тим віковічним Го-
сподарем «Козацького роду», якому 
«нема переводу».

Цей персонаж, як і більшість інших, 
постійно в різних творах перетасову-
ється, але ніколи не повторюється в за-
думах. У цих обертах з’являються все 
нові й нові грані своєрідної змістовної 
пластичності.

Через ці образи, які в її мистецтві 
обрані постатями природних найцін-
ніших якостей, вона формує взірець 
добродійності для людей: «Своїх ко-
тів, собак, птахів я люблю за те, що 
вони інстинктивно мудрі і добрі, тому 
що це частина нашої природи».

Максимально наближуючи людей і 
тварин до спорідненості в діях і по-
чуттях, художниця прагне, щоб людсь-
ка природа в цих взаєминах поповню-
валася мудрістю й добром.

Розгортання життя при застосуван-
ні обмеженої кількості повторюваних 
об’єктів у творах не виглядає докучли-
во. На думку приходить зіставлення 
будь-якої купи творів з калейдоско-
пічною феєричністю перетворень, 
коли візерунки усіх складових ніколи 
не повторюються, а в кожному обер-

«Цей вусатий, хвостатий»
1990 р., 58 х 65, полотно, олія

ті такого феномену життя виглядає 
оновленим («Цей вусатий, хвоста-
тий», «Рожева киця з кошенятами»). 
Це тільки два приклади, а можна
й більше, де не повторилися ні сим-
воліка кольорів, ні композиційні по-
будови, ні введені до їхнього складу 
алегоричні компоненти.

Надія Падурська, як і кожна особи-
стість у мистецтві, шукає й знаходить 

свій художній підхід, щоб представи-
ти людям заповітні скарби, видобуті 
зі скрині життя. 

Вона бере за основу методи народ-
ного мистецтва. Це ліричний і епічний 
підходи або поєднання та створення 
ліро-епічних картин життя. Ліричний 
підхід все багатство буденного пропу-
скає крізь почуття – милуючись, ра-
діючи, святкуючи. Це часто глибоко 
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Або ж: 
Цап меле, цап меле,
Коза насипає, 
А маленьке козенятко
На скрипочку грає,
А вовчок-сірячок
З лісу виглядає,
Та на біле козенятко
Скоса поглядає.

У Надії майже прямий аналог, тіль-
ки замість козлика – жеребчик («Роз-
сідланий коник»). А велика родина з 
людей, птахів і тварин у своїй природ-
ній оселі нагадує віршик:

У нашого Омелечка
Невеличка сімеєчка.

У цій поезії народ виховує дітей у 
розумінні того, що у світі всі повинні 
родичатися, хоч і не є родичами:

Ходив Гарбуз по городу,
Шукав Гарбуз свого роду:
А чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові.

Обізвались і морквички, і огірочки, 
і старий Біб, хоч вони всі й не родичі.

У Надії в картинах, як на тому горо-
ді, родичаються всі з усіма.

Друге враження від творів На-
дії – ліро-епічне. Джерельні витоки 
епічних образів і навіть сюжетних 
мотивів – це міфи, билини, легенди, 
казки, думи, історичні пісні, пов’язані 
з героїчним минулим людства.

Надія дивним способом у своїх ху-
дожніх підходах підносить особисті 
почуття із суто ліричних до величі 

епічних. Лірична поетика в поєднанні 
з масштабом епічного має  свої джере-
ла. На згадку приходить біблійна му-
дрість і натхнення царя Давида – авто-
ра псалмів:

Кожне життя
Оспівує і підносить Творця. 

Цінність всього живого в картинах 
Надії робить її Духовне «Дерево жит-
тя» гідним великих релігійних уявлень. 

Через свою мистецьку історію укра-
їнський народ, починаючи з Київ-
ської Русі, проніс образ царя Давида 
в рельєфах храмів, у творчості ман-
дрівних народних живописців-стан-
ковістів. Цей образ одухотвореної 
любові до всього живого у світі існує 
й у творчості Надії.

Епічні образи в картинах Падурської 
можуть з’являтись неочікувано: із ан-
тичного міфічного джерела («Ама-
зонка»), як відлуння давньогрецьких 
міфів про нитку долі (плетеної боги-
нею Долі) або провідну нитку Аріадни 
(«Пряля»).

У великій кількості творів Надії з’яв-
ляється домінантний у композиціях, 
виділений масштабом, тоном, кольо-
ром образ коня. Надія використовує 
цей образ як традиційний багатосим-
волічний, за джерельними походжен-
нями – ліро-епічний. Цей персонаж 
– герой пісень, поем, балад, міфів, 
казок, билин, історичних пісень. Кінь 
і людина в Падурської, як і взага-
лі в житті й у мистецтві, нерозлучні. 
У художниці ці образи не тільки бага-

«Екологія»
98 х 55,5, полотно, олія

особисті, камерні, підсвідомо явле-
ні, душевні, потаємні, хоча, за певних 
обставин, вони можуть бути взагалі ха-
рактерними для багатьох людей. Лірич-
ні почуття в творах Надії наближають їх 
до української народної пісні, а також 
фольклорної поетичної лірики для ма-
лечі – пісеньок і мініатюрних віршиків. 
У них багато народного гумору, а діють 

там ті ж самі улюблені народом персо-
нажі: козенята, півники, котики. Вони 
займаються повсякденними справами, 
працюють, а іноді, як і маленькі діти, 
шкодять або потрапляють у непередба-
чувані ситуації: 

Пішла киця по водицю
Та й упала у криницю.



14 15

тоджерельні за походженням: у кожній 
картині їх поєднують побутові стосун-
ки, життєво необхідні обов’язки, і суть 
цих відносин – на рівні духовному, де 
головними є відчуття любові, дружби, 
порозуміння, відданості («Друг», «Без-
домне кошеня», «Мій конику, мій бра-
тику», «Батьківська любов»). 

Відстежуючи деякі паралелі чисто 
художніх зв’язків творчості Падур-
ської з народним мистецтвом музич-
ної сфери, можна визначити музичну 
спорідненість з українською народ-
ною піснею. У піснях обрання слів 
оновлюється за змістом обраної теми 
і супроводжується приспівами – реф-
ренами різного виконавчого аран-
жування.

За зближеною тематикою пісні мо-
жуть виконуватися фрагментами або 
цілком, поєднуючись ланцюжком. 
Кожний із таких ланцюжків задуманий 
на різних художніх підходах, напри-
клад: розвиток настрою з його емо-
ційною посиленістю або на перепадах 
настрою чи на їхніх контрастах і т. п.

У Надії можна твори однієї темати-
ки побудувати за тим же принципом, 
і виходить чудове посилення настрою 
або його нюансів чи перепади в на-
строях. У ланцюжках кадрів-пісень 
виникають свої приспіви-рефрени 
різного виконавчого аранжування. 
Наприклад: тему дитинства можна 
побудувати як цілу гірлянду музично 
організованих колористичних тональ-
них, фактурних модифікацій («Ці-
кава гуска», «Онук», «Дитинство», 
«Радість», «Дивлячись в майбутнє», 

«Приязнь», «Цуценя кудлате»). За са-
мим лаконічним переліком каскаду 
настроїв їх можна побудувати так, що 
дитина дивується, дружить, музично 
сприймає світ, мріє, милується, до-
рослішає. У творах цієї дитячої тема-
тики Надія на боці давньої народної 
педагогічної мудрості: чим більше до-
брих почуттів малюк отримає у своє-
му дитинстві, чим ближче він буде до 
всіх чистих, світлих і правдивих ду-
шею, тим кращою людиною він стане.

Близькість мистецтва Надії до на-
родного в різних аспектах має ще один 
цікавий прояв. Ми вже доторкнулись 
до питання, як художниця відбудовує 
свій Світ, своє «Дерево життя», відби-
раючи в реаліях найкраще, найцінні-
ше. Серед фольклорних персонажів – 
це узагальнені символи добра.

Але серед казкових образів є один 
суперечливий персонаж – це Коза-Де-
реза. Вона рогата, підступна, брехли-
ва, гордовита, пишається собою, нею 
навіть лякають дітей. У Надії вона на 
дереві, на своєму дереві життя. І не 
тільки для того, щоб поласувати зелен-
ню, а щоб бути вищою за всіх і навіть 
за свою господиню.

Надія відтворює народну точку 
зору, щоб знайти спосіб пом’якшити 
супротивну стихійну примхливість 
природи, знайти порозуміння й при-
вести Козу у свій Світ добра і злаго-
ди. Фольклорна традиція дає свою 
підказку ставитися до деяких неод-
нозначних персонажів із доброю по-
смішкою й не позбавляти лагідного 

піклування – як той казковий Дід у 
червоних чоботях: 

Кізонько моя люба,
Кізонько моя мила,
Чи ти пила, чи ти їла?

І Коза злізає з дерева, приєднуючись 
до усіх мирних «домовиків», з якими 
ділиться своїми щедротами («Коза на 
дереві», «Коза-Дереза»). У творі «Ко-
за-Дереза» вона стає найсвітлішою 
домінантою серед усіх домочадців. 

Чим більше занурюєшся в надра ар-
хітектоніки цієї творчої забудови, тим 
більше переконуєшся в неповторності 
своєрідного стильового злиття систе-
ми мислення із системою художнього 
мовлення майстрині.

Твори Падурської впізнаються ві-
дразу, у якому б оточенні вони не 
були. Свій стиль вона знайшла, виро-
бивши тверду позицію в житті й твор-
чості. Ця позиція – Духовне «Дерево 
Життя», яке вирощене її Любов’ю і те-
пер живить гілочку її особистої долі.

Співвідношення між крутими віра-
жами долі й мистецтвом має настіль-
ки вагоме значення для становлення 
художниці як людини і як творця в 
мистецтві, що заслуговує на окремі 
роздуми. 

Надія сама розповідає про болісне 
відчуття безрадісного, сповненого 
образ дитинства:

«Я завжди була одна й одна, ніхто 
не пестив і не голубив мене, а кіт 
проводив мене аж до школи, захо-
див у клас. Я ніколи не знала ніжно-

стей, і тільки тварини дарували мені 
свою приязнь. До Жульки я залазила
в будку, і вона вилизувала мене так 
ніжно, як і своїх цуценят. Тільки коти 
і собаки любили мене, тому я їхній 
вічний боржник».

Хоч і немає сенсу гадати про незро-
зумілі потаємні витівки життя, але, на 
жаль, бувають у світі феноменальні 
явища, коли руйнуються родинні сто-
сунки й псуються душі людей. Тяжкий 
хрест такої безталанності несуть як 
дорослі, так і діти.

Маленька Надійка знайшла до кого 
притулитись у своїй журбі й самот-
ності. Дитячим серцем вона відчула 
здатність живої природи зцілювати 
своїми обіймами душевні рани. Жага 
любові потягнула її назустріч цій при-
роді. Вона споріднилась із нею, змуж-
ніла, ствердилась, зросла і зачарова-
ною душею поетично сприйняла світ:

«Я так люблю калюжі, у яких гой-
дається небо, і ще люблю задрати 
голову й спостерігати, як хмари, що 
накочуються одна на одну, малюють 
дивовижні картини. Я відчуваю себе 
частиною великої Природи. Радію 
і сміюся від щастя й захвату. Ніколи 
не погойдаюся на гілці, мов пташка. 
То все мої кольорові сни і мрії».

Надію не зламали ніякі випробуван-
ня долі. Цього не сталося навіть тоді, 
коли вона, тяжко травмована, опини-
лася прикутою до ліжка, й на все жит-
тя її скували кайдани невідступних 
фізичних та душевних страждань. На-
дія й за цих обставин зуміла відкрити 
для себе нові простори життя з його 
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свіжим повітрям. Загострена здат-
ність бачити світ крізь чарівну уяву 
привела її в мистецтво.

Самотужки вона здобула неабияку 
мистецьку ерудицію у сфері народ-
ної творчості, відчула епічний розмах 
і велич міфів давніх народів. Зна-
йомлячись із творами професійних 
художників, виділяла для себе авто-
ритети, визначала улюблені твори. 
Читаючи кращих українських та зару-
біжних письменників, Надія знаходи-
ла спорідненість із ними, щиросердя, 
близькі до своїх. 

«Ось перегорнула збірку поезій 
Олександра Олеся. Боже, це ж моя 
стихія: і зайчики, і пташечки, і ма-
ленькі комашечки, і жабка, і киця».

І в українській класичній літерату-
рі вона зустріла віршики поетів, які 
писали в стилі українського дитячого 
фольклору. Такі поетичні мініатюри є 
в творчості поета Андрія Малишка:

Кіт-воркіт біля воріт
Чеше лапкою живіт.
З’ївши мишку-побіганку,
Що робити по сніданку?
Чи погнати коло хати
Вслід за голубом гінцем,
А чи вуси-довговуси
Причесати гребінцем?

Це був складний відбірковий шлях 
самоосвіти за неможливості здобути 
професійну освіту в практичній сфе-
рі образотворчого мистецтва.

Природна обдарованість, бажання 
влитись у повноцінне життя часткою 

суспільства, цілеспрямованість, пра-
цьовитість, великий багаж пережито-
го в поєднані з любов’ю до життя дали 
їй змогу «вийти у світ», ввійти у світ 
мистецтва в несподіваному творчому 
стилі досить грайливої й дещо удава-
ної манери «дитячої наївності».

За начебто інфантильним сприйнят-
тям світу очима тварин, птахів, роз-
горнуто-прекрасним квітучим зором 
рослин проблискує людська мудрість 
або ж навпаки, дає змогу самим лю-
дям «розшифрувати» підтексти так 
званих тропів.

Маючи літературне походження за 
визначенням, уся ця система мета-
фор, порівнянь, гіпербол, символів, 
антитез притаманна й образотворчій 
поетично-образній практиці. 

У творчості Надії Падурської фігу-
ральні можливості тропів прихову-
ють загадки її мистецтва: у кольорах, 
несподіваних пропорціях і ракурсах, 
у сусідстві начебто несумісних мо-
тивів, у присутності повноти життя
в умовних обмеженнях сюжету або 
простору. В окремих творах це вигля-
дає по-різному.

Ось перед нами така собі, на пер-
ший погляд, чудна картинка з назвою 
ні про що – «Цей вусатий, хвостатий». 
Тут присутній набір об’єктів: жовтий 
кіт у блакитній обводці, пташине ку-
бло біля голови кота, жовтий птах у 
блакитній облямівці, листочки, квіточ-
ки, голівка дитини. Але не випадково 
такий вигадливий і, між іншим, досить 
спрощений «ребус» сприймається
в ліро-поетичних парафразах: луна-

«Материнство»
60 х 75, полотно, олія
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ють рожеві й блакитні трелі весняно-
го спалаху життя, сонячним багаттям 
палає все живе, і пожне природа свої 
лаври, як дитяча посмішка і радість 
оселяться в оновленому світі.

Окремі твори серед усіх сприй-
маються як вузлові. В одних більш 
узагальнено й лаконічно виражено 
піднесено-поетичне сприйняття сві-
ту, як у попередньому творі. В інших 
головним є раціонально-аналітичне 
підґрунтя при тому, що підібрані для 
твору художні засоби притаманні й 
тим, й іншим.

Прикладом картини другого типу 
є «Екологія». Це філософський твір, 
який неможливо вичерпати, схопив-
ши за одну ниточку в розумінні об-
разів, думок і почуттів. Піддавшись 
одним враженням, відчуваєш, як твір 
ухиляється, не впускає у свої терени. 
Його об’єм щільно комбінований не 
тільки багатоголоссям змістових пло-
щин, але й протиріччями між ними. 

Це мінорно-мажорні перепади, або 
ж реальні якості природи, поєднані 
з людськими романтично-філософ-
ськими уявленнями про ідеально ро-
зумний і добродійний світ природи. 
Біль душі за все живе, що потерпає 
від порушень світового ладу, і віра 
в нестримний потяг до виживання в 
природи і її здатність пробудити сві-
домість людства.

Спочатку твір викликає сумні думки
й похмурий настрій. Перед нами роз-
горнувся світ мовчазний і застиглий 
у розгубленості. Скупчуються пред-
ставники фауни різних зон і конти-

нентів. Перенаселений умовний кра-
євид стискається з усіх сторін. Тут не-
має змоги ні рухатись, ні дихати, ні 
розійтися. Кожний мешканець, який 
представляє той чи інший вид, зму-
шений вживатися в стислий клаптик 
цього порушеного середовища і якось 
виживати. 

Зникли квітучі рослинні обійми, у 
яких «купається» земля в більшості 
інших творів. Порівнюючи їх з «Еко-
логією», ми побачимо інше худож-
нє явище: здається, квіти існують на 
межі двох просторів, як реального й 
картинного. Квіти очеподібні: фасо-
вими зворотами кожного свого лич-
ка направлені до нашої присутності, 
повним зором веселкових очей віта-
ють світ, де народилися, і водночас за-
квітчують красу землі в картинах. Їх 
підтримують у свободі існування між 
реаліями й художніми уявами кожна 
гілочка й листочок у морі простору й 
світла.

В «Екології» все по-іншому. Вдоско-
налені природою рослинні форми 
розпадаються на суміш утвореної різ-
нотонової й різнокольорової аморф-
ності. Але й у цій тремтячій масі ху-
дожниця вбачає гідну до відродження 
живу, рухливу, дихаючу й по-своєму 
прекрасну природну плоть. Стихій-
ність цього абстрактного ландшафту 
розпалюється в напрузі контрастних 
кольорів, у зіткненні різнобарвних 
клаптикових мазків. Вони то розси-
пчасті й дрібні, то збираються в бу-
гристі хаотичні зсуви й напливи мас. 
Проміж них рожевіє тепло життя, 

«Собор»
70 х 51, картон, олія
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в злагоді з природою Екологія Духо-
вності людської?! 

Чи зросте майбутній Мауглі тим ве-
летнем, який вшанує Природу-Матір і 
своїх братів як рівних у праві на життя?!

Чи стане непорушним для нього 
заповіт: “Ми з тобою однієї крові – 
Ти і Я!”?»

Ключових робіт у досягненнях ху-
дожниці чимало, але, повертаючись 
до творчості в цілому, цікавишся, 
який її подальший шлях.

Мистецтво «на зупинці» відпочинку 
не буває. Воно існує лише в дії, як і 
саме життя. 

Твори Надії Падурської в тому обсязі, 
у якому вони відомі нам, не є прикла-
дом значних динамічних змін на досить 
довгому відрізку часу. Це дало худож-
ниці можливість у мистецтві на осно-
ві особливостей її світогляду зробити 
все найкраще за формою й змістом у 
розгорнутому вигляді, цілісно, компак-
тно та спрямовано. У рамках обраного 
курсу вона пройшла через випробуван-
ня пошуків на творчому шляху. Це була 
алхімія її мистецтва. 

Далі бачимо появу звичних нам за 
змістом cюжетів, образів, мотивів і тем, 
що повторюються. Вона мусила шукати 
нових засобів у спілкуванні з глядачем, 
знаходила їх, але не завжди вдало.

Наприклад, є така картина, де за 
спільною трапезою сидять упереміш 
собаки й люди, по-братерськи покла-
даючи на плечі одне одному лапи й 
руки. Всі дуже задоволені й щасливі, 
але з цим замилуванням не все гаразд. 
Із позиції мистецької культури, коли 

ідея видається глядачеві навпростець, 
то втрачає образність, а в дійсності 
губиться художність: твір опиняється 
за межами мистецтва.

Привертає увагу також група творів 
дещо іншого порядку. Тут використо-
вується однаковий для всіх прийом. 
Серед них за темою материнства 
– фігури матері і дитини, огорнуті 
однією широкою смужкою помаран-
чевого кольору. Таке використання 
«полум’яної аури», на наш погляд, 
досить штучний, вигаданий засіб за-
свідчення невидимого духовного й 
кровного зв’язку механікою видимого 
кольорового злиття.

Таких творів недбайливого худож-
нього смаку, на втіху, небагато, і їхня 
суха розсудливість не притаманна 
поетичним якостям цього мистецтва. 
Сама художниця накреслює майбут-
ній шлях своєї творчості поки що ок-
ремими творами, які виводять на но-
вий рівень світогляду.

Це спілкування з українською літе-
ратурною класикою й відібраними нею 
кращими зразками світового живопису.

Мистецтво взагалі існує на зіткненні 
світів, де шукають спільну мову мину-
ле, сучасне і майбутнє, де великі по-
статі передають естафету досвіду у ви-
рішенні глобальних проблем людства.
Здатність знаходити особистісні під-
ходи до розсипу ідей, що є в класичних 
творах минулого, відкриває художниці 
нові можливості її мистецтва. На такий 
спосіб осмислення життя її надихнуло 
знайомство з мистецтвом Вінсента ван 
Гога й захоплення ним: 

розливається й просочується крізь хо-
лодний морок, зігріває його і розвіює. 

Сонце, яке, здавалось, тануло, мар-
ніло й ледь не згубилося в безодні 
темряви, спалахує і виринає передві-
сником світанку. Від настороженості 
твір рушає до світлих надій на май-
бутнє. Ця спрямованість є головним 
лейтмотивом твору, коли зненацька
в анімалістичних образах впізнаєш улю-
блених героїв дитинства і юності ба-
гатьох поколінь – персонажів Кіплінга. 

Великі легенди зростали в реаліях 
великого життя й ставали уроком 
людству назавжди. А головний урок – 
перебування людства у світовому колі 
життя. Тому в Кіплінга це не просто 
герої чи персонажі, а Постаті з доско-
налою символічністю. У середовищі 
картини вони створюють колоподіб-
ний ланцюг, що захищає життя, і при-
носять світові свої дари, необхідні 
для його гармонійного існування:

Вовк Акела – розумний, справедли-
вий, самовідданий, сильний і хоробрий;

Змій Каа – мудрий, завжди готовий 
звитись у кільце й кинутися  на ворога, 
захистити ображеного й встановити лад;

Ведмідь Балу – врівноважений, роз-
судливий, чесний, терплячий настав-
ник і вихователь;

Пантера Багіра – розумна, незалеж-
на, винахідлива й щедра, вона в центрі 
кола тримається впевнено й гордо;

Білий Слон – явлений з індуїстських 
міфів, носій і охоронець всього чи-
стого, доброго й світлого в житті.

У рухливому колі життя трощить-
ся й перетирається усе негативне, що 

здатне вчинити безлад, своєю жовчю 
залити світ: нещасним, зніяковілим 
маскароном виглядає нікчемна кро-
вожерливість Шерхана, худорлявою 
тінню тікає злостива шкідлива мавпа. 
Майбутнє людства ледь не випадає з 
цього кола.

Несподівано з’являється не леген-
дарна, а реальна за походженням і 
піднесена до символічного рівня По-
стать. У Надії це представник живої 
природи, із давніх-давен приручений 
і споріднений із людьми, який мешкає 
під дахом спільної оселі. Із любов’ю 
художниця дає йому колористичне 
найменування – Рожевий Кіт – і від-
чиняє кольоровий шлях до роздумів, 
бажань і мрій. Це може бути Рожевий 
Світ, Рожева Мрія. 

У творі – це синтезуючий символ, 
посередник між людством і приро-
дою. Він з’єднує, тримає й скріплює 
коло життя. Для нього людина – Дитя 
природи, вічний Мауглі, якого він на-
ставницьким рухом піднятого жесту 
утримує від помилок. Він заборо-
няє пустувати й вистрибувати з кола 
усіх вихователів, які стали легендою. 
Тільки в колисці світової долі зросте 
сильною, здоровою майбутня доля 
людства.

Цей Рожевий Кіт не тільки вчений 
і розумний наставник, а ще й ніжний 
і лагідний котик з оселі: він і пісень-
ку замуркоче, і казочку розкаже, як 
ненька біля колиски з народних дитя-
чих віршиків. Головні риторичні запи-
тання твору – зі знаком оклику: 

«Чи оздоровиться, зміцніє й буде 
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«Закохана я у творчість Ван Гога, який 
своє життя спалив у полум’ї творчості».

У нього вона навчається розширю-
вати можливості мистецтва в загли-
бленому розумінні процесів життя за 
різними підходами: філософським, 
психологічним, соціальним, особи-
стим. Ван Гог дає масштабність, діа-
пазон, розмах в охопленні й аналізі 
всього, що для людини має сенс жит-
тя. У нього все, що обирається об’єк-
том, не має ознак буденного призна-
чення, а, перетворившись силою екс-
пресії, підноситься в інший вимір: там 
золотаве світло бореться з холодом 
пітьми, там нервові імпульси пульсу-
ючих мазків проходять струмом крізь 
людину, там вихори у зоряному небі 
повинні не цуратися землі. 

Порівнюючи твори Падурської з 
аналогічними мотивами картин Ван 
Гога, які надихнули її, ми маємо мож-
ливість переконатись, що вона не 
поступилась самодостатністю перед 
своїм захопленням творчістю велико-
го художника. 

Ось її картина «Собор» у порівнянні 
з твором Ван Гога «Церква в Овері».

«Собор» – одна з найцікавіших 
картин Н. Падурської. Згідно з тради-
ційним розумінням, соборність – це 
поєднання людей у духовній близь-
кості на базі спільних цінностей. 

У картині храм займає увесь 
простір, перебуваючи водночас на 
самоті. У ньому є багато вікон, але 
відсутній вхід і скрізь безлюддя. 
Про яку соборність свідчить ця кар-

тина? Відчинений у напрузі, мов вели-
чезна горлянка, віконний отвір голов-
ної вежі нагадує біблійний афоризм: 

«Крик волаючого в пустелі». 
Таке зіставлення не випадкове. Цей 

храм – живе створіння. Його архітек-
турність – не мета, а засіб поєднати 
різні форми в багатообразний пла-
стичний монумент. 

По-перше, він – Богатир. Поводячи 
плечима, він розправляє їх і набирає 
силу й міць, які даруються синам зем-
лею предків. Він кинув гасло: «Чи в 
полі є жива людина?!» Це глашатай у 
пошуках живих серед зневірених. Це 
звернення до всіх у сьогоденні, хто 
здатен у спільній боротьбі за доленос-
ну істину покласти свій, спресований 
у живу цеглину внесок від серця чи-
стого й непохитного. 

По-друге: він – Патріарх у шоломі 
часу, увінчаний ліхтарним світлом і 
списом, який майнув у височінь за 
межі видимого й відомого.

Третє: цей храм – Фортеця, духов-
ний скарб тисячоліть. Вона несе свя-
тині людства й соборність, яка зму-
рована цеглинами віків, сама обері-
гає, сама ж і захищає Силу, Мудрість і 
Просвітлення.

Йдуть у височінь і в’ються золотаві 
пасма й дивні прядива зоряних гір-
лянд. Це загадковість сподівань у не-
бокраїх міражах. Вони іще розплив-
часті й нерукотворні. 

Майбутнє людства – не пустеля, де 
загасає глас. Він, мов спис, пронизає 
час, і явлений Собор засяє промени-
стим піком Слави.

Вінсент ван Гог «Церква в Овері»
74 х 94, картон, олія
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«Собор» Надії – національне істо-
ричне надбання. Тут є все: зростан-
ня через тернії, які ще не скінчились, 
прихованість за ґратами святинь, 
і сум, і жах, і біль зростання через 
сповзання вниз, і віра в небеса, які 
відчинить час назустріч подвигу вели-
кого терпіння. 

У Ван Гога ж особисте образне 
сприймання того, що світ дає людині. 
Воно трагічне. Храм духовності люд-
ської світлий і прекрасний, але про-
битись крізь безодню темряви, що 
давить, наступає, нависає, поглинає, 
як не напружуй усі зусилля, неможли-
во. У цій боротьбі віконця, ніші, вежі 
сповнені жаху, і в їхніх очах безо-
дня, вони не бачили ніколи світла. 
Все тіло храму хилитається, тремтить, 
страждає, але все ж силкується про-
тистояти темряві, так само як людина, 
що збилася зі шляху й має лише не-
стись навпростець, не бачачи куди. Чи 
вона протопче у розпачі свій шлях, чи 
подолає бездоріжжя, чи знайде сенс 
життя? Чи світлий храм духовності 
людської проб’є і підкорить пітьму?

У Ван Гога небо зачаровує, притя-
гує, але й страшить. Пориваючись 
угору, кипариси зітхають і хвилясто 
струменіють, немов душа між небом 
і землею, а людина, очима долу, схи-
лившись, крокує звичними шляхами, 
наче птах без крил і сподівань злетіти. 

Людським земним потребам невідомі 
всі титанічні звершення зіркових змін і 
таємнича велич тих глибин. Їхні тріум-
фальні буревії проносяться як дивно 

кручені смерчі, як чарівна феєрія життя. 
Вселенське і земне, чим і як три-

мається життя, чи довгий його вік 
– питання споконвічні. Такої сили й 
масштабу космічних і глобальних тем 
у своїй мистецькій справі Падурська 
не торкалась. Від зустрічі з картинами 
Ван Гога теми ці наблизились до неї й 
засвітились із вражаючою новизною. 

Картина «Зимовий вечір» фанта-
смагорична. Немає значення, звідки 
походить така перебудова світу: вона 
космічна, екологічна чи біблійно-апо-
каліптична. Це знищення усіх реалій 
земного устрою життя.

Картина навіть назвою своєю «Зимо-
вий вечір» всупереч ліричному вітан-
ню з тополями й хатами, вогниками у 
віконцях і снігами перетворилась на 
такий гіперболізований гротеск, у яко-
му ретельно замаскована його худож-
ня здатність кидатись гумором у згубні 
страховиська, долати навіть смерть. 

Катастрофічні наслідки розшарува-
ли весь наземний світ на видиму ре-
альність і потаємну сакральну містич-
ність. Під кожним дахом – пекло. Із 
цих пекельностей земного існування 
вийшло все, що колотилось у бороть-
бі протистоянь. Весь чад недобрих 
сил зібрався в трагічні статури. Тяж-
ким поступом, немов у траурній ході, 
вони односять в небуття весь біль 
страждань і прикростей землі.

Між цим із димарів на волю вийш-
ло світле диво в постатях людських. 
Все добре, чисте, що жило під кож-
ним дахом, самоствердилось у про-
сторі, посіло нерухомо, ніякі сили 

«Зимовий вечір»
полотно, олія
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го образного строю. Це «Портрет 
Катерини Білокур» й «Автопортрет». 

Ці твори зближує наявність образ-
них об’єктів, які мають здатність ху-
дожньо виявити духовну силу кожної з 
них. Спектр візуально задіяних моти-
вів у кожному портреті розкриває різ-
ний характер творчості художниць.

Для Падурської Катерина Білокур 
– велике надбання класичного народ-
ного мистецтва: «Взірцем для мене є 
творчість і життя Катерини Білокур, 
у якої я багато навчилася і відчуваю 
близькість її душі до себе. Це допома-
гає мені долати всі труднощі, не втра-
чати надію і віру у своє життя.

Зробила для музею кілька замовле-
них картин, а також портрет народної 
художниці». 

Портрет Катерини Білокур – це під-
сумок життя й творчості незвичайної 
художниці і людини, данина її подвигу 
мистецтвом славити живу красу землі 
й рідної природи. 

Цей твір задуманий і здійснений як 
простір вічного цвітіння, що обіймає 
і тримає думи, мрії, зачарованість 
митця й на її палітрі проростає бар-
вистим квітом. Саме живе життя при-
роди своїми барвами створило її ста-
туру і не пустило в небуття ні тверду 
руку, ні стріловидний подих пензля.

На межі двох світів маленькою пта-
шечкою рух її душі накреслює сум-
ний заслін між пензлем і станочком, 
де творились проникливі полотна. 
Цей мольберт застиг як монумент, 
як стела, що уособлює дві сторони: 
одна – художницю, із її живим жит-

тям у творчості, залишеній назавжди 
людям, а інша – у символіці дуету: роз-
квітнули іриси. Ці прекрасні орхідеї на 
примарних стеблинах становлять віч-
ну пам’ять, духовну епітафію любові 
й пошани за мистецтво, поставлене 
на щастя, радість і служіння людям.

«Автопортрет» Падурської – це 
сповідь в особистому ключі, це розду-
ми про загадковість творчості митця. 
Сфінксоподібна нерухомість і тінь, 
яка заслоном впала на обличчя, хова-
ють таємниці, тільки їй відомі.

Її майстерня в гущині життя, де ко-
лективний розум і спільна душа. Її 
рука – той інструмент, що слухає спо-
відь природи і акцентує її на полотні. 
Ця сповідь – мовлення неприборка-
них і приручених стихій: ось напів-
собака-напіввовк. Він повідомляє їй 
усе, що гострим вовчим вухом зумів 
почути й зібрати в природі, а лагід-
ним кругленьким вушком слухає й 
пізнає людське. Їй повіряє свої думи 
супутник людства Кінь. Її улюблені 
птахи живими стрілами в годиннику 
життя кружляють навспак, щоб у ми-
нулому зібрати ті пісні, які складав 
народ: про історичну долю, про лю-
бов до свого краю, про радощі й пе-
чалі в коханні. Надія слухає ці співи й 
твердою рукою відтворює на полотні 
усі думи й почуття. 

Ці трелі золотаво-сріблястими хви-
лями пливуть і котяться в усі кінці, а 
кінь могутньою головою пом’якшує 
заслін тіней, які затьмарили обличчя. 
Ми бачимо, як зосереджено художни-
ця встигає оселити в картині все, що 

не зрушать їх із землі. Експресія в 
картині художньо осмислена і пра-
вить всім: реальне, фантастичне, сюр-
реальне взаємодіють у подвійних і по-
трійних переходах значень. Тут світ 
розвалюється без видимих руїн, світло 
й тіні з кожної хатини будують домо-
вину чи надгробок, а проміж них – 
провалля пащі, яке поглинуло життя. 
Але ж образ-символ української хати-
ни стверджений навічно!

Тут смертоносна пошесть вистави-
ла «вартових»: розщілиною схоплені, 
остовпілі від жаху, обвуглені, зжерті 
полум’ям всі ті, хто був живим, але ж, 
перебуваючи у світі тіней, вони ста-
ють забитими у землю, мов надовби 
загиблого життя.

Все на землі скувала мертва холод-
неча. Невже навічно оселилась тут 
Зимова Ніч – володарка на цвинтарі 
життя, адже над нею у рухливім пе-
редгроззі з’являється надія від небес. 

Там розгулялись вільні вітри. У ви-
хорах закрутилися живинки, які дмух-
нули від землі: кружляють клаптики 
хмаринок, іскорки сніжинок, холод-
не, тепле, темне, світле, цятки, сму-
жки, косми будь-чого стикаються й 
укладаються в лопасті орбітних сфер. 
У їхньому коловороті буравляться 
артезіанські глибини наднебес, де 
ярим оком відчинився світовий зеніт і 
б’ється пульс вселенського життя.

У цьому отворі велика сила. Там 
можна бачити усе, чим спокон-
віку жила й дихала Земля в уявах 
вірувань, в історичних досвідах і на-
віть у таємниче явлених дивах, що 

відбуваються в легендах і казках.
Усі пророцтва надземного з’явля-

лись людству у видіннях, знаках, у за-
гадковості рухливих перетворень. Там 
матір, що тримає на руках дитя і вод-
ночас підтримує вогонь у печі все-
світньої оселі.

У кожнім оберті нове видіння: у 
віражах космічних каруселей до за-
гиблого земного краєвиду наближа-
ється повільно соковитий плід, який 
дозрів у материнськім лоні. Цей плід 
із дитячим личком знаходить само-
стійним зором застиглий нерухомий 
світ. Там колись народилась казка про 
молодильне яблучко і яблуньку – про-
образ Дерева Вселенського життя. 
Своєю юною присутністю він кинув 
виклик небуттю: «Ось я тут, живий і 
нездоланно вічний!» Він летить туди, 
де його кличуть своїм сяйвом світлі 
душі-маяки про здобуток життя. Цією 
перемогою життя над усіма жахіття-
ми загибелі стверджується особлива 
гротескність твору.

Ті картини, які ми розглянули в 
загальному огляді експозиції або в 
більш конкретному аналізі, не набу-
вають жанрових ознак. Художниця не 
прагне до сконцентрованості стан-
кової картини. Світ природи не стає 
пейзажем, її анімалістика розшире-
на й вільна від умовностей, не кон-
кретизована ні змістом, ні художнім 
строєм. На тлі такої загальної суціль-
ності, де кожний твір гармонійно 
поєднаний з іншим, є дві картини, 
жанрові за глибиною задумів, по-
будовою і лаконічністю відібрано-
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лунає навколо і творчо перелиті тре-
лі з картини у серця людей. А кіт 
сіренький із куточка звертається до 
нас очима: «Чи розуміємо ми її?»

Поруч із Надією завжди птахи. Цей 
образ її творчості – універсальний 
символ-персонаж. Він набуває різ-
них значень у контекстах її задумів, 
тримає у світі духовну мережу спілку-
вань. Її птахи в крилатих перельотах 
міфічний Вирій не шукають. Вони 
піклуються про долю свого краю. На 
їхніх крилах літають думи, звістки, по-
чуття, пророцтва й зізнання, вони до-
лають час і відстань, своїми співами 
несуть і радість, і журбу. 

У неї мудрі ворони очима ща-
стя не шукають у небесах, а зна-
ють, що воно десь на землі («Сує-
та суєт»). Біленькі голубочки, не-
мов метелики, танцюють проміж кві-
тів під мелодії гармоніки («Радість»). 
А ластівка, як провісниця майбутньої 
весни, приносить людям добрий знак 
урожайних дарувань землі («Сімей-
ний обід»). На картині «Щастя» юну 
матір, яка годує дитя, веселою зграй-
кою оточили птахи, і це стає співучою 
обкладинкою у славу материнству. 

Окремо виглядають у спеціально 
обраному стилі народного мистецтва 
казкові екзотичні птахи у фантастич-
ному вбранні святкових чудо-візе-
рунків («Пташка», «Українські пта-
хи»). Їхнє традиційне виконання було 
сакральним дійством, залученням 
найвищих сил до побуту людей. Ці 
сонячні птахи живописалися на ке-
рамічних кахлях, оселялись у світли-

цях хрещатим вишиванням рушників 
або на керамічному декоративному 
тарелі, з’являлись і в улюблених кар-
тинах українських господинь на по-
кришках спадкових скринь, де збері-
галися реліквії родини.

Сонячні птахи в картинах у Падур-
ської своєрідні й вільготні. Як обря-
жатися, що діяти і де, як спілкуватись 
з сонечком – це справи їхніх  уяв.

У картині «Пташка» ця персона 
незвичайна. Вона не перелітна, хоч і 
з крилами небес. Це вагома й огряд-
на Господиня на верхівці «Дерева 
життя». Воно, згинаючись, здіймає 
Пташку до небес. Воно і квітне нею 
і несе, мов зрілий і налитий соками 
землі рум’яний плід, і нею пророста у 
рівень із сонцем молодою гілкою. 

Вони усі із сонечком у ладу. У них 
співдружні золотаві промені, грайливі 
жарти кольорів, гнучкий, кружляючий 
сонцеподібний танок візерунків.

Більш канонічною й стильною, на-
віть ритуальною виглядає інша кар-
тина – «Українські птахи», де сим-
волічно образ множини з’являється 
в одній особі. Цей Український птах 
хазяйським оком оглядає край, у який 
вдихнути треба свою полум’яну душу, 
щоб збудити ситих тих котів, які ле-
дачою солодкою дрімотою цей край 
приспали. Його плодючі землі мохові-
ють, орача не бачать, сонечку немає 
кому дарувати тепло своїх променів, 
і жорстка тінь його з небес лягла со-
лярним колом на поля.

Ось ця явлена Князівна – Україн-
ська всеосяжна душа у сонячній ко-

Вінсент ван Гог «Зоряна ніч»
73,7 х 92,1, картон, олія
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роні і оком запальним: вона несе на 
крилах сонця схід, і квіти, і прозорі 
води, і орані поля, штовхає в спину 
сплячого кота і посіває землю й води 
перлинами-зернятками, із яких підні-
меться нове життя. Могутня сила цієї 
Української душі у вогняній стихії. Її 
краса ніби з писанкових візерунків: 
легка, граційна, витончена й шляхетна.

У творчості Надії Падурської є ще 
один, поданий у різних значеннях за-
гадковий своєю багатогранністю об-
раз птаха: він звичний і обов’яз-
ково присутній у сільському побу-
ті, у релігії прадавніх предків. Він 
є сакральним тотемічним симво-
лом солярності, героєм казок, народ-
них поезій, господарем і захисником 
своєї багатожіночої родини тощо. Це 
гордий, голосистий, войовничий Пі-
вень – головний красень на кожному 
сільському подвір’ї. Цей птах незвич-
ний за походженням у слов’янських 
землях: він з’явився в наших пред-
ків протореними шляхами зі сходу, 
де здавна звик вітати сонечко в на-
родженні рум’яної зорі. Заздалегідь 
до сходження світила цей птах, ніби 
вартовий в годину стрімкого часу, го-
лосно відмірює кроки пробудження 
життя.

Такого апогею не в буденному сен-
сі чекали й передбачали великі уми в 
Україні, щоб Птах-Віщун своїм третім 
співом збудив і задіяв щасливу долю 
для цієї країни і її народу.

Картина Надії Падурської «Ранок» 
може сприйматись як сучасний від-
гук на алегоричні роздуми і пророц-

тва мислителів української поетичної 
класики у творах Тараса Шевченка, 
Лесі Українки, Івана Франка.

Шевченківський гнівний буревій, 
від якого «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий», здригаються земля і океан 
небес, раптово завмирає перед звер-
шенням магічного набатного гласу 
Третіх Півнів: 

Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів.
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

У Надії Падурської цю естафету ба-
жаних очікувань приймає увесь ран-
ковий простір. Його сповнюють живі 
субстанції в рухах і динамічних потя-
гах до змін: вже соковито зеленіють 
молоді гілки, чекаючи яскраву про-
менистість того сонечка, що у своїй 
знаковій напрузі ось-ось спалахне. 
Зростає і мужніє юність на очах, що 
загадково посміхається і щулить-
ся з-під картуза. Це до них, не тіль-
ки до своїх сучасників, лунає заклик 
Лесі Українки навіть через відстань у 
століття:

Вставай, хто живий, 
в кого думка повстала,
Година для праці настала
Не бійся досвітньої мли, 
Досвітній вогонь запали,
Поки ще зоря не заграла. 

Вірив й Іван Франко в нащадків, у 
їхню здатність стати тими Велетня-
ми-Каменярами, які мусять збудувати 
муровану державну  фортецю. 

«Радість»
46,5 х 47,5, полотно, олія

А ось і «свинство»: у картині воно 
ніяковіє, худне й стискається у мов-
чазну купку під поступами Вогняного 
Півня до самого краєчка.

Полум’яними крилами він б’є на 
сполох, і фанфарно лине заклик сон-
цю пробудитись, спалахнути й скинути 
давно набридлий усім його умовний 
символічний знак. Усі досвітні покли-
ки з класичних сподівань про волю

й правду на своїй землі прийшли у сьо-
годення. 

У народному ж мистецтві ця віра 
виглядає нефантастично, а як мудрий 
образ самого життя на порозі вели-
ких перетворень.

Той сакральний Третій Спів, як вище 
повеління, явить здійснення проро-
цтв у часі, і спалахне наше незахідне 
Сонце історичного Відродження.
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* * *
Завершуючи подорож у творчий світ 

Надії Іванівни Падурської, сповнюєшся 
переконанням, що ніякі перепони долі 
не змогли завадити визріванню плодів 
на її особистому «Дереві життя».

Творчість з її долею злиті воєдино 
і разом породили той плід, який народ 
назвав би просто – «Міцний горіх». 

Твори художниці мають усі якості 
такої потужної зрілості.

Своїм мистецтвом вона плете міц-
ний духовний тин, щоб захищати осе-
лю спільного життя. 

Її твори демонструють здатність ху-
дожника шляхом мистецтва позитив-
но впливати на світ, тримати зв’язок 
між минулим, сучасним і майбутнім.

Її мистецтво – це прохання до людей 
любити у цьому світі все живе, бо без 
любові до природи людина порожніє, 
ніяковіє, залишається на самоті, втра-
чає сенс життя.

Ця майстриня з’явилась у народ-
ному мистецтві України своєчасно. 
Її творчість піднімається до рівня со-

ціального явища. Через пророцтво 
мрій, які перекривають час, вона 
бачить здійсненим велике майбутнє 
країни і народу.

Надія Падурська проста, багато-
страждальна українська жінка. Але її 
дух притаманний глибинній природі 
не тільки окремих особистостей, але 
й нашому народу в цілому.

Як окрема людина проходить через 
випробування долі, так і наш народ, 
створивши свої генетичні знакові цін-
ності в усіх сферах життя, проніс їх 
як клейноди над теренами своєї долі, 
виковуючи велич і славу.

Краще всього це висловив у своїх 
віршах Павло Григорович Тичина:

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила,
а сила знову розцвіла.
Щоб жить – ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить – я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу. 

«Ранок»
1991р., 64 х 50, полотно, олія
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