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Пiсеннi акварелi Амвросiя Ждахи
Валентина Давиденко
На початку минулого столiття, коли поштова листiвка переживала
свою золоту епоху i була представлена переважно видовою краєзнавчою
тематикою, у Києвi з’явилися акварельнi листiвки одеського художника
Амвросiя Ждахи на теми українських народних пiсень. Це унiкальне видання побачила свiт у лейпцизькому видавництвi 1911 року. Вже на Рiздвянi свята кияни розкуповували першу серiю листiвок. Вона вмiщувала
такi перлини українських народних пiсень, як «Засвистали козаченьки»,
«Гей, не дивуйтесь, добрiї люди», «Ой, не свiти, мiсяченьку», «За Сибiром
сонце сходить».
Прикметно, що першi двi серiї листiвок були миттєво розпроданi, а кошти збирали на пам’ятник Т. Г. Шевченку.
Як вiдомо, iлюструвати народнi пiснi Амвросiй Ждаха почав за порадою композитора Миколи Лисенка, який iз юностi активно займався збиранням та гармонiзацiєю народних пiсень i за життя записав їх понад тисячу. Вiн також використовував рiзнi форми популяризацiї нацiонального
мелосу, тож саме iдею Миколи Лисенка реалiзував Амвросiй Ждаха, поєднавши акварельнi мiнiатюри iз нотами, що забезпечило листiвкам велику
популярнiсть серед населення. Художник не лише майстерно передав характер кожної пiснi, а й вiдтворив етнографiчнi зразки народного одягу,
зброї, предметiв побуту. Лисенко називав цю працю титанiчною, бо вона
вимагала глибоких знань з iсторiї, культури, етнографiї. Нинi у фондах
київського Музею видатних дiячiв української культури, до складу якого входить Музей Миколи Лисенка, зберiгають серiї акварельних листiвок
Амвросiя Ждахи.
Роботу над ними художник розпочав роботу у 1893 роцi, а тiльки
через вiсiм рокiв серiя iлюстрацiй вийшла у лейпцизькому видавництвi.
Загалом було видано 24 листiвки з малюнками до iсторичних, побутових,
лiричних та жартiвливих пiсень. Видавалися вони у Редера в Лейпцигу,
оскiльки в Українi вiд 1876 року дiяв Емський указ, яким забороняли1
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ся будь-якi видання українською мовою. Свого часу так само у Лейпцигу
побачив свiт i перший Збiрник українських народних пiсень в обробцi Лисенка. Про резонанс цiєї подiї свiдчила хоча б та обставина, що тодi вперше
у помiщикiв увiйшло в моду спiвати українськi народнi пiснi зi збiрника Лисенка. А листiвки Амвросiя Ждахи та збiрники народних пiсень в обробцi
Миколи Лисенка потiм були i в сiльських хатах, i в помiщицьких покоях,
значно розширивши ареал української пiснi у схiднiй i захiднiй Укранi.
Амвросiй Ждаха народився 6 грудня 1855 року в Iзмаїлi. Його батько
Андрiй Ждаха походив з українських козакiв — запорожцiв, мати Уляна
Смаглiй (її прiзвище отримав вiд народження) родом iз села Лелекiвки на
Київщинi. Коли Iзмаїл увiйшов до складу Туреччини, родина переїхала
до Очакова. Малювати хлопчик почав iз раннього дитинства. У сiмейному середовищi панував культ мистецтва. Батько добре грав на бандурi
i часто акомпанував матерi, яка мала гарний голос. В домi були предмети
декоративно-ужиткового мистецтва та живопис. Ще навчаючись у повiтовому училищi, Амвросiй вiдвiдував недiльнi рисувальнi класи Одеського
товариства красних мистецтв. Потiм працював креслярем у залiзничних
майстернях Одеси. Проте батьки вирiшили, що син має стати вiйськовим
i 1872 року вiн вступив до Єлисаветградського кавалерiйського училища.
Юнак дуже любив коней, десятки зроблених малюнкiв на цю тему використав пiзнiше для своїх картин. Трохи згодом залишив училище i працював
в Одеських залiзничних майстернях. У 1872-1873 роках брав приватнi уроки у вiдомого художника Вiктора Ковальова, товариша Тараса Шевченка
по Петербурзькiй академiї мистецтв.
З 1877 роцi А. Ждаха працює креслярем Одеського вiддiлення Херсонського земського банку. Вiдрядження по селах губернiї сприяли ознайомленню з народним побутом i фольклором. У 1883–1885 рр. в Одесi гастролювала перша українська професiйна театральна трупа, яку очолювали Марко Кропивницький та Михайло Старицький. На замовлення Кропивницького Ждаха виконав ескiзи українських нацiональних костюмiв та
народного iсторичного одягу (зокрема, до п’єси Тараса Шевченка «Назар
Стодоля»).
Амвросiй Ждаха був у дружнiх i творчих стосунках з акторами українського театру, зокрема, з Iваном Карпенком-Карим, згодом познайомився
з Марком Кропивницьким, вiдвiдував театральнi вистави, а в деяких i сам
брав участь.
Тож як починалася iсторiя унiкальних художнiх поштiвок на теми
народних пiсень? 1893 року Микола Лисенко виступав з хором в Одесi
i тодi ж порадив художнику взятися за iлюстрування пiсень у виглядi поштових листiвок. Ця робота вимагала знання того, про що спiвав i чим
жив народ. Тому Ждаха починає вивчати українськi обряди, народнi звичаї, повiр’я. переважну бiльшiсть було взято для iлюстрування зi «Збiрникiв українських пiсень», укладених М. Лисенком, та двi пiснi обробки
П. Нiщинського. Iнтерпретацiя змiсту та мелодiї пiснi образотворчою мовою допомагала, повнiше розкрити змiст народної пiснi, привертала увагу
до героїчного минулого.
Перша серiя поштiвок, як же зазначалося, вийшла аж у 1911 роцi.
Друга серiя вийшла з одинадцятьма пiснями. В iлюстрацiях художник ви-
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користав орнаментальнi прикраси, у назвах пiсень — українськi iсторичнi шрифти. Iлюстрацiя «Ой, бiда, бiда чайцi — небозi» викликала гостру
реакцiю з боку царської цензури, через виразну нацiональну образнiсть.
У листi 31 березня 1913 р. голова товариства «Час» Лук’янов пише: «Нам
бажано, аби (в серiї) карток було не менше як 10, бо як часом з якою —
небудь карткою трапиться певна пригода, як з карткою № 21 („Ой, бiда,
бiда чайцi — небозi“), що її не пропускає цензура в Росiю — то все ж таки
серiя буде повненька».
До першої серiї 1911 року увiйшло десять пiсень: «Ой не свiти, мiсяченьку, не свiти нiкому»; «Гей, не дивуйте, добрiї люди»; «За Сибiром
сонце сходить»; «Засвiт встали козаченьки в похiд з полуночi»; «Ой, запив
козак, запив» (в обробцi М. Лисенка); «Ой не знав козак, не знав Супрун»
(в обробцi П. Нiщинського); «У дiбровi чорна галка»; «Ой у полi, та й у Баришполi»; «Ой не гаразд козаченьки, не гаразд вчинили...»; «Стогне вiтер
вiльний в полi...».
До другої серiї увiйшло одинадцять iлюстрацiй: «Чорнобривець»; «Стоїть явiр над водою»; «Ой, бiда, бiда чайцi-небозi»; «Бондарiвна»; «Три сестрицi»; «Пасiтеся, сiрi воли»; «Ой на горi та й женцi жнуть»; «Ой ти,
дiвчино, моя ти зоре»; «Добрий вечiр, зелена дiброво»; «Ой у полi могила»; «При битiй дорозi» (iлюстрацiя не до пiснi, а до однойменної повiстi
Ф. Равiти-Гавронського).
На всiх листiвках є текст: «Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченку
у Києвi».
У 1914 р. були пiдготовленi до випуску третя i четверта серiї листiвок — iлюстрацiй до пiсень «Ой пiд вишнею, пiд черешнею», «Ой, iшли
нашi запорожцi славнi», «Розвивайся ти, дубочку», «Ой п’є Байда», «Максим козак Залiзняк», «Iшов милий у дорогу», «Пусти мене, мати, погуляти». Але видати друком їх не вдалося — почалася Перша свiтова вiйна.
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Оригiнали, переданi за кордон, безслiдно зникли. Можливо, вони зберiгаються в приватних колекцiях, якщо не загинули у полум’ї вiйни. Тим
цiннiшi тi нечисленнi серiї, що залишилися в Українi. У 1920-х рр. частину своєї творчої спадщини А. Ждаха передав до Одеського iсторичного
музею, iнша зберiгається в архiвi науково-технiчної бiблiотеки Держбуду.
Цi iлюстрацiї — довершений зразок iнтерпретацiї змiсту пiсень засобами
образотворчого мистецтва.
Художник використовує всi засоби для того, щоб пiдкреслити українськi нацiональнi прикмети — традицiйний одяг, орнамент, флору i фауну. На кожнiй з iлюстрацiй у найменш помiтних мiсцях автор залишив
свiй автограф «Амвросiй Ждаха, 1893». На зворотi розмiщено логотипи
видавництва «Час», також розробленi художником: один — пiщанi терези
з крильцями, обвитi гiлкою дуба, i поруч книга. Iнший: Георгiй Змiєборець.
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Українською та нiмецькою мовами зазначено автора iлюстрацiй: «Артистмаляр Амвросiй Ждаха».
За сто десять листiвки побували в руках багатьох людей. На кiлькох є
адреса та дата вiдправлення, на деяких стоять екслiбриси власника. У фондi художнiх поштових карток Вiддiлу образотворчого мистецтва НБУВ є
двi серiї карток-репродукцiй акварелей Амвросiя Ждахи на теми українських народних пiсень, виданих на замовлення видавництва «Час». На
зворотi поштiвок цiєї серiї, на лiвiй половинi розмiщено малюнок штандарту з зображенням на ньому стилiзованої великої лiтери «З» i запорожцявершника iз прапором на списi. «Штандарт» прикрашений також пишними
орнаментами та щитом. Поштiвки другої серiї на зворотi у лiвому верхньому кутi замiсть штандарту мають знак видавництва «Час» i позначенi
№ 11–22.

120

В. Давиденко

У колекцiї вiддiлу образотворчого мистецтва НБУВ iз видання 1918 р.
зберiгається лише одна картка пiд № 7. На вiдмiну вiд видань 1911 р. штандарт i тексти на зворотi в нiй надруковано не синьою, а чорною фарбою.
А також вiдсутнiй текст — гасло «Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченковi
у Київi», що мiститься на поштiвках 1911 та 1912 рокiв, надрукованих
у благодiйному виданнi на пiдтримку розгорнутої в той час компанiї по
збиранню коштiв на пам’ятник Кобзаревi.
Пiд час української революцiї 1917-1921 рр. Амвросiй Ждаха взяв
участь як гравер у конкурсi проектiв-ескiзiв нацiональних паперових грошей та грошових знакiв, так званих розмiнних марок.
З 1924-го до своєї смертi в 1927 роцi вiн викладав курс лекцiй з українського декоративно-ужиткового мистецтва в Одеському полiтехнiкумi (пiзнiше iнститутi) мистецтва, а також креслення та графiку. Художник помер 8 вересня 1927 року.
Його творчий доробок складає книжкова графiка: iлюстрацiї до багатьох творiв, переважно українських письменникiв, зокрема, П. Кулiша
«Чорна рада» (1901), М. Комарова «Оповiдання про Антона Головатого»
(1901), «Слово о полку Iгоревiм» (1904), етнографiчного збiрника «Українське весiлля» (1905), Г. Квiтки-Основ’яненка «Добре роби, добре й буде».
Амвросiй Ждаха також автор 40 узорiв українських писанок; багатьох
ескiзiв — проектiв меблiв, житлових iнтер’єрiв, журнальних обкладинок
та заставок, екслiбрисiв, близько п’ятисот iлюстрацiй сюжетiв, типажiв,
узорчатих заставок до українського «Євангелiя», а також iлюстрацiй до
«Кобзаря» Т. Шевченка та до українських народних пiсень.
Iсторiя ж iз акварельними листiвками отримала дивовижне продовження в нашi часи. Зовсiм недавно пiд штукатуркою в старому одеському будинку за адресою Затишна, 3 виявили українськi фрески початку
XX столiття. Мiсцевий краєзнавець Дмитро Жданов повiдомив, що про
знахiдку мешканцi знали ще у 90-х роках, проте не надавали розголосу,
щоб уникнути численних вiдвiдувачiв.
На фресках зображено українськi етнографiчнi сюжети, бiлi хатки
пiд солом’яною стрiхою, козакiв у нацiональних строях iз шаблями, зимовi пейзажi. Припускають, що це - копiї саме листiвок авторства вiдомого
одеського художника Амвросiя Ждахи. Колекцiя його листiвок зберiгається в Одеському краєзнавчому музеї. На кожнiй iз них слова i ноти старовинних українських пiсень. «Того часу вони були популярними серед
одеситiв», - так прокоментували знахiдку науковцi Пiвденного вiддiлення
Українського iнституту Нацiональної пам’ятi.
За радянської влади вiд 1920-х рокiв та до часiв «хрущовської вiдлиги» iм’я художника не згадувалося анi в пресi, анi у спецiальнiй лiтературi, адже його творчiсть була надто патрiотичною, українською. У серединi
1970-х рр. художник Василь Касiян писав: «Художня спадщина Амвросiя
Ждахи, що має, безперечно, прогресивне значення, повинна посiсти чiльне
мiсце в iсторiї української дореволюцiйної графiки. Добру послугу зробило
б нашiй громадськостi видавництво малюнкiв Амвросiя Ждахи».
Про творчiсть Амвросiя Ждахи в Українi почали писати тiльки на
початку 1960-х рр. А в 1995 р. вiдкрилися першi двi виставки з робiт, що
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збереглися в приватних колекцiях в Одесi: одна в примiщеннi Одеської
мiської ради; iнша — в Музеї iм. Т. Шевченка в Києвi.
Нинi в Музеї Миколи Лисенка, що входить до складу Музею видатних дiячiв української культури, пiдготовлено виставку листiвок Амвросiя Ждахи iз двох перших серiй, надрукованих у Лейпцигу. Виставка присвячена 110-й рiчницi виходу в свiт цих унiкальних пiсенних акварелей.
м. Київ
Свiтлини з архiву автора

