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Ю.В, Романенкова. канд. ]r,lистецтtsозяаБства

стItльоутворюючI LtrиH}lиKI,t R,tистЕцтвд другоi школи ФонтЕнБло
trнститr"т TpaHcilOpTHllK т€\нологiй нАу. c-mail : gelicon2llli. coln. ua.

\' сmаmmi лtcBiп1.1teHo lэробле:lпl, Ci?11,tjlbo\-,!?1Bo|.)elr|!я в образrlmворч{.1.1,1\.| ,1\l.ttсlпецпlвi j!p.l,zcl!. utt:o.1ltФсlнпlенб,,iо, tпобrпсl -'tежiХl1 mа X|'II сm. Aitiettlll ,pni-on,o lta п7эlt,ittc.tlп! ф:сt.лlанdсько?l) Bп.|l1lB\|,
зсt"ltiн j ttti,lt iпzi1-1ittcbKo.?() на tlptlK.tctdi пtвоl.лчоспli пlловir)нuх пpedclпctBHltK!'rl tllKtl-ilt М (Dpe,l,tiHe,
А lюбуа пtа'l'.dю Брея.

Вступ
Фсноrrен fiрr,гоi шко"lи Фонтснбло

.ltэслiджснлrii дrже погано. Передl.сiьл, це яв*rщс
не настi;rьки ширtJко, трива.lе за часо]\{. яким
бl,.rа Перша шко,та. ХронологiчЕо це перiо: з
.tлнця XVI ст io початк\. др}того десятирi.rчя
XVIi ст . тобто час правлiння I'eHpixa IV (до lб lLl
р,. iHKo.,liT дос.rlлlникlт продовж\-ють iiого до t620
р ) !еякi вirчизнянi дослiдники tl. с. 26l
i]Ilносять д!,же катеrорлtчний BpIpoK !рr.гiй шко;Ii
Фонтснб.цо як явищ\ в цirомr-та \арактериз\.ють
х.r,дожникiв як майстрiв. що пост\паються сиr:lою
TajIaHT\' перед своi-.tи попсрL-Jника\rи. Однак
IIIсJя гр\,нтовног0 вивчення icTopii та проб"rемт
tp1 гоii шко,ци :] такою J},I,IкOю не iиожна
IlогоJ,итItся Цей псрiод псвною rrtрою с
з,lа}{ни}!" етапЕим дJя хr,дожньоi к\.ль-i\,ри
Франuii. д,тя ii apxiTeKTrpn та образотворчого
\tIlстецтва.

З Генрiхоrл lV пов'язано зruriни не тi.rьки в
га"тr,зi по",ri,гиклr та r,правпiння дер}кавою. З його
llоявою поаlинасться новий перiод i в л,rистсцтвi,
ilерелr,сiлr. це бr,ло гlов язано з понов":енням
рсlбiт при зе}{к\' Фонтенбло. tsiн 1.ясе лротягом
багатьох десятирiч бr,в бlдiвлсю.'r, якiй кOжен
францr.зьклlй }roнapx вважав за спi]ав\ чсст.l
за"Iишити якiсь зьriни пiс,тя себс. Виняr.кол,t нс
став i rтерший Kopo.,ib гi,-Iки Бr.рбонiв. Роботи. що
tsеJi.tся пiд час його ll1эав.-rlння в Фонтенбло.
}lожна порiвнят.и з тиN{. що бr,;rо т\.т. за
Франчиска l Це б} u свосрi:ний насгi rlHliй
сплеск. новий виток спiра,-li. який зллiнив
пL]оцсси. що лротiка,rи ц,т бi.rыrr чи r{енш
l{OHOToHHo. BiH. як i порший етап за Фраяшиска I.
б}'в гtов'язаний з активни}{ за-l\чснням iноземних
rraiicTpiB. A,-lc цього раз\, цс бr-;rи не iта.лiйцi" а
псреважнtl ф.rа llaH_rui.

гlостановка завдання
N'lайст рИ шьоr"о псрiо_:r Iiонцснтр\ ва-lи сво!

_]\,си"-IJя персважн0 r- Фсlнтснб.цtэ. чи}.{
вiдрiзня;lисrI Rц хr:ожникiв Псршоi шко]1I.
Майстри <rпершоi \Bpt_-Ii)) пLiацюва;rи \,
Фонтенбло ,lише деякий час. це бr,ла тi.-rьки
псвна ста_]iя lxHboi творчоi бlографii Kpirt того.

хiдожники цього ГIерlод}. ГО;lоВниу tIIlHoM --
пa",ri iiц i. ГiОТР&П;lЯ JI 1{ до па.;Iа ц}- Фра нчиска I. Ko"rlr
бr.лрt r{iлкоr.l сформовани,r,tи твOрчи\,lи
особистостяrrи. том\- привноси.ilи cBoi
сти;liсти.iнi особ.пивостi. якi гrерсйrtа.rи i мiсцевi
хr,доNниклt, I тi;rьки пiзнiшс сТи.Ilt, шкоIи
Фонтенб"то вийurов за ,r,reжi саýrого па,-tац\, та
вп,ливав на форллr,,вання франц.зького \1истоцтва
загацо\{. перед!,сiýl - сто;-Iичного.

Слlтl,ацiя в \{истецтвi перiод1 lpr гоi шкоJ]и
склада,-iаLlя iнакше. часто протr{JOжно. У цой час
школа стае- за слова\{и Н.Пстрr-ссвич.
<провiдником мань€рLiстИчного напряý{}. д,lя
пiвнiчних KpaiHll Il. с,21а]. тобто Францiя в
даfiо\{\, випадк\, з \а{ня перстворю€ться на
ВЧиТеj-Iя. Х\,до;кники. потрапляючи в Фонтенб,rо.
створюють своi роботtr пlд безпоссрелнirr
впливом представникiв Першоi шко.]и- вчаться
на творах Россо та Прirrатiччо. Робота т\т стас
;]Jя них осfIовним етапом iхлього творчого
]киття. а не епiзодом. як б'л,лtl ранiшс. iхrlя
дiя,тьнiсть найчасr.iшс нс простrlгалася за llcxti
резtлденцii" хоча i ВП;]ИВоJiI на тс. що вiдб},ва:rося
HaBKoJo в гал_l,зi мистецтва. То;v1, ,Щрr,га шко;а -
явище значно бi.'lьrл замкнене. сконцентрованс
на самом\ собi. Прошеси зr.riн вiдб}ваrоться д_\:;,ко
аIiтивiIо. а"-те ВСЕРЕдинr явища саiиоi шко-ти,
Хоча не \{ож}Iа заперсчr-вати й того. що цi
ПРOцеси. без cvrtHiBr.. вп.rIиЕ\.Jи на форrлr,вання
настr.пноi фази icTopti франrrчзького r{истецтва -
бароко.

ApxiTeKTypa доби {ругоi шкOли,
0cHoBHi змiнrr

[Iсрiол !р_".-гоi шко"ти почався з шонов,-Iення
бrдiвельнич робiт }: за_\{к\. Фсlнтснб,ло за
Гснрi_ча IV. щО cтaB B,-lacнi{Ko},{ рсзиденцii
Г'оловнr, визначн\.па}l ,{тк1. ансалtб.lю на той час
- схо;lови}'т \{аршr, побl,дований як лiдrrд до
стар}lх ar]apTaMe}ITiB Францрrска I. - BiH нс чiпав.
jа"Iишивши йс.го в To\l\ Еtиг.Lпдi. -liкого llapiп
наб1 в за попсрсдникiв Генрrха lV. Yx<t, тодl
lсrtl,вали три основпi об"с_.кти: flсщо.]авно
по_б1 loBaHl KKopo",liBcbKi сsoдrl,,. c\oJlr Королсви
в ова-тьноrлr, подвiр'i та Фср де Шева.-lь - ((сходи



1 l.t

- пi.lковаll. що вед\.ть до го.товнлlх апартаrтентiв
t-lавi"льйонr' Пое.ць. A"re Гонрiх [Y rls б}.в
заДово"ленлlй тогочасноrо систеý,lок) в\оJtR. то){\
В цсii перiод бr";rо створсно багато пlэtlсктiв" якi
псрсдбача"тl.r ii змlнr-. O.,lHa lз пр"rцrirrоuпtх зbtit,l
по"]яга.r]а Е то\,{\,. щ0 Maii з'явltтr;ся вхiд до за},тк\,
пря}{О з tticTa. У l60l р. грандiозниii задr ir
коро.lя лt]LlаJи BTi;rroBaTla в житгя, BiH вк;rrочав r,

убе рr-йtrt-вання спор\ д зi схiдгtого б,-'кl
ова.-tьного подвlр'я за лортикOr{ та капJлiI]ею
CeH-CaTr,pHiH. бrдiвництво корп\ ciB. цснтичних
!же наrlвним. доповнення ix висOкtr{ми
павi.rьйоtlаrrи. посJнани\,!t cTiHotc ccDe_IHboi
висOтрi з к\лоJьни\,I порталом У чентрi. Liя
apxiTcKTrpHa iдся rlсрскр.:с-]ювала пхаfiи
Всрнеля. що народи.]lися в замк\, на 25 poKiB
paHltllc '}вi-iси 

в oKpC\t}l\ вилilJliа\ i протирiччя r
вlц]lшеняr деякi,Iх apKlTeKT\pHIl\ об'еrriв.
наЕрикJад. портаJ\. з к\,по"]ьним псрекрL{т.tя]\,l.
ИОГО tlИжнЮ частин\, зведено з пiс.tаника_
оформ-rсно р\-стом та оздоб"лено орна\{енто},1,
Bep_xHii.i масив об'смr, спOр\,ди прикраi-шений
рiзьб.-rенням по каN{еню. TvT е двi жiночi flостат1.
BltKoHaHi в HeBLlcoKoM1, рс.lьсфi. що спlваю.гь
c;TaBr, Генрiхr [V. три\{аючи в р\ках цит з дво},Iа
гербами - згалка ilро те. шо ['eirpix с володарем i
Франшii" i Наварри. Нижня t{астина бlлiвлi заcBoirl характеро\{ набагато стриманiша за
всрхню. вона майже по:збав"цена скYпьпт\рних
прикрас {за влiнятко\I автичнI{\ ьluabo з бiлого
лtарляrрr,). ГIояснrос:ться така розбiжнiсть просто.
Нlrжнiй .\,Iacltв <!всрсй баптiстерiя>> бу.rо звсJсно
на ocHoBi попереднього об'спп,. пrэбr,дованого
Прiл,rатiч,rо 1565 р, r Подвiдl'i ШЬва.ль Ё..,u"-. що
бr,в опорою J;rя пiJвtсного }IocTa HaJ оборонниrt
фортечниrt pOBOr{, вlIритrINl навко,lо за1,1к\. згlдно
з наказо]\,t Катерини JС Меди,Ii. Персроб",лсниli за
наказоld Hoвoгo правi{теля' цсй об'сМ Д!'же доýрg
аJаптовэн}lй :,rя iнших фr нкшlй: настi.iьки
вдаJо. що в l60i р. керiвник бrдiве;rьних робiт
вllзначIсВ його новс r,riсцс i pojrb та налбlдl,вав
:]верх\' аркад},. У l602 р. коро.хЬ прОдовжiав
почате. [{ього раз} BiH забажав знищитиtlотирик\,тнr, з*"lвнiшню заб_rtовr, - своерiдн_r,
огсрож\'(<Сарitаiпеriе>,) - з тим, щоб замiнити ii
бiльrдиr.r :]а п"цощеЮ BHrTpimHi;l.t подвiр-яr,r з
приrяiщеннямлt KvxHi A,re. хоча цi коргt\,си r.tа;rи
rти":liтарнi фчнкцii, iхяс ,ru.rarrn" цим нс
обшrежr,ва"эося. Порта-:. жо офоiэлt.чtовав Bxt.r Jo
цього ,]всрика. вважасться 0дниý,r з найЕищи\
_lосяг нснЬ ap\lTeнTl рИ в лсрiод пpaB.riHlt,t
Геврiча trV. itого бr.;to зведено icoq Р,. rЦоб BiH
втi,rював собt)ю _i.lя всiч_ хто ts\о_lив l бокr rlicTa.
Kopo;TiBcbKr, во,Iич. сиj1\. в.lади монарха. отжс:. в
o-iIHOlr\. ансамб"ri вн\ IL]IшньOго гlодвiр-я

Вiснuк Н4\', ('ерiя. Фiltософiя- Ку-:lьпПРо-|lо?iя. }a0-1, .',._

посдн\-ютьСя л,ти;iiтарНi фr.нкчri та iдr:ологlч-_
,]i{аЕIення.

Порта"r с RcJrlкoto нiп;сю. яка lол(,]внюс фасэ -
riснтра.-Iьного лтавi..lьйона пi]отltлея{Еогr.l Ki]I{.l:
iцо Hit HllzKHbr]!r\_ поверсl .]екорованилi Tpboil,:.
фонтанft\,tи r .грьо}.{а бронзовил.tи \,IacKaDOшi]},I]i
Творчi чiсi KoricTpr,Kirii зверн\.лися до ii;opril,
античнOгО TcaTi]l,. \,tаюч!{ на r.вазi ts свос\1..
гвсрiннl той простiр пiBIto.-la театр\ античttссri r
яко,\{\. розлцiщ.rъа:lися г_.IrrJачt - \(cavca)). Ь
форлла }4aj-Ia наЗВ\- ((eliceJpa})_ що нагадYс пр.
пlвкопа простор\. з мiсlдялtи в ,]авньориN.lськлi\
бази"riках_

_ ГенрiХ Iъ,/ дlrже пIJIiIaBcrI ти}{. що зробив l
Фонтенбло, BiH зробив rловий u."""оrrй *ri"
порта.ц" щоб ljказати }ia ýBOio гop-]lcTb Ti]
\'сj]аВиТи себе. до .iого BiH прагн\в, -Гr]т 

€ Hai]li.
Jатино}с]: кГенрlч IV" налiхрнстияннiший Kopo.lb
Франuii та HaBapprT. наiiхоробрrший з BoiHiB.
найrtи.rосср:нitшltй з псреrlожuiв. пiс.rя
об'сднаннЯ cBoci в;rади та вIlсвнений l, здоttов.i
Jср;кави вiJновив tropo.riBcbKr рaJиJенцlю.порiвняно збi.цьшивши та офор*iившlл ii HaBiTb
бiльшими пIIшнотами в piK 16Oii,,.

'- Значнt зr.лiни торкн\,лися й iHTep-cprв за\lк\
Леред}сiлr. це бr,..lи Галсрея КоролсЙ .rr, Га."ср.,"
Дiани (l60t_lб03 рр,). Кабiнст Kopo,IeBPI" Кабiнет
Клорин;и (1605 р ). Кабiнет noporr, (1609 - Jбl|l
рр)
OcHoBHi сти"riстичнi пошукн
жпвописцiв r{ругоТ школи

Через те. шtо зберег",rося небагато TBopIB" часто
Jише r фраг,чентах- про жлtвописцiв ЦЬоГL)
ПеРiО:1 вiдоlло дуже MaJo. OcHoBHi Tnr1
прiзвlrща. про якi пiдс пrова. - t{e Tr.cce' i.
Брей. Аr,rбрi,аз fiюбrа .rа ft4артен Фреlriне. С й
ilл" cTIlc.la фрагмснтарна iнфорllrulя про
Жакоба Бюнеля- Гiйоl,rа fiюоrе. хr,,до;кникiв
;tинастii fioe. ф.rамандця )tiocca Je Во.lьтюкана.
Франсr,а Мirлеро. Yci iнlлi .\\,Jo.,KHиKrl
гр\,п\,ються HaBKo":Io трьох найзна.Iттiших. ВониBci лос.-riдовно кер\.вапи роботаvи в за},1к\.
Сло_чатк1,-ЧО б!в Тl,ссен !ю Ьрей" .ro.1., Аrбр|аз
{юбlа i. HapcшlTi, Мартен Фреr,riнс. У зв-язкr з
тиri" цо за Генрtха iV цiкавiсть Jо замк}. зн;в}
зрос"-iа. т\,т створюваiIис.я грандiознi про€ктIl
офорu-rення iн,гер'срiв" деякi з яких збероглися
до наших днiв. Мрtстецтво rrайстрiв iJeprлoi
ЦIкоj"iи продовж},ваJо си"льно впjIивати на
фор,r,rчваяня стиjlЮ }{лlстоцтЕа поIIатк}, ХVlI ст.
пlо псрсважно пояснюва,lося ти\,I_ tllo T8cp1.1
ttабr вl"rи ширuксi Bl-rortocTi_ стави.Iися la взiрсuо
завдякI1l чис;lеflниЬ{ гравюра\{. Роботи ;d
художникiв ffрl.гоi школи репрод\,к\,ва;Iися
дOсить рiдко
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Кульпtуролоеiя

Численнi твори нинi зацбленi або знищенi,

рисунки часто aHoHiMHi або лише приписуються
певном_y х}цожнику. Багато жlавописцiв

працювали олiсю на полотнi чи деревi, тобто

викончв€lли як мон\ментальнi розписи. так i

cTaHKoBi твори. [хнiй живопис вiдрiзнявся в

перпI\, чергу великою контраснiстю колорlац",

У тематицi теж вiдбуваються певнi змiни,
Художники, хоч i продовж},ють використов!,вати

й мiфологiчнi сюrкЁги, все ж частiше звертаються

ло класичноi античностi (<Щафнiс i Хпоя>),

HaBiTb до cl-racHoi поезii Францii (поема де
Ронсара <La Frarrciade>).

,Щослiдники [3_ с. 2а8] вв,Dкають, що творчий
спадок майстрiв ffрчгоi школи Фонтенбло слiд
аналiзl,вати у двох аспектах: у KoHTeKcTi Францii
та €вропи загацоL{. Вони предстalвляють

маньеризм дрlтоi хвилi чи пiзнiй маньеризм. А
найбiльш характерно BiH виявлясться на межi

ХЧ та X\/II ст. у Лотарiнгii (Белланж i Калло) та
Богемii (двiр Рудольфа II), Ало в той перiод

Фонтенбло б}, наси.rений д\хом Фландрii.
Згiдно з Г.Гiмансом. кФонтенбло був кIталiею
Фландрii> [З, с. 248], Фремiне, який вважався
найталановитiшим майстром ((великого стилю)),

вивчав творчiсть Мiкеланджело в Римi, як Россо
на 60 poKiB ранiше, Щю Брей бlъ y*rHeM Рудж'сро
Рlдж'ерi. I Щюбуа, i ,Щю Брей працювали над

декором галерей. iшегоричflими портр9тами.
шпалерами з зображоннями на мiфологiчнi
сюжети. Вони поновлюв€}JIи цринципи працi,
основну тсп,Iатику. технiки. Отже. фламанлчi
створювапи мистецтво Францii. навчаючись у
францJзiв та iтапiйцiв, фарблточи все в пiвнiчнi
кольори, нарождуючи синтез iта,чiйськ-ттх i
францl,зьких традицiй з фламандським
Еtiллiнком. Але саплi майстри вiдч}ъали себе

певною мiрою тими, хто продовжуе та доповнюе
те. що вже icHlrc, а не IIоваторами. на вiдмiну вч
х,ч,дожникiв Першоi школи. Однак твори
майстрiв кiнця столiття с не слiпим вiдтворенням
взiрцiв, а iхньою творчою переробкою,
переосмисленнjIм.

У тематицi спостерiгаеться бiльший лiризм,
вiдтiнок романтичностi. ГIеред аналiзопr
творчостi фламандських майстрiв зробимо
короткий екск!рс у творчiсть х}цожirика

францlзького походження - Тутсена дю Брея.

Туссеп лю Брей
Про нього пиш\,ть, шо BiH намiтив шлях,

провiв межу мiж маньеризмом i класицизмом,
написав заключний роздiл в icTopii францlзького
маньеристичного мистецтва. Иого обдарl.вання
мало, за словами дослiдникiв. широкий розмах -

BiH д1,2цg органiчно посдн}ъався з тими дiями та

115

рiшеннями в галу,зi мистецтва, до яких брався
король, Щю Брей був народжений для знааIних

з!lJ\ловлень, масшrтабних робiт. а саме вони
входили в грандiозпi плани Генрiха [V. Iнакше
каж}чи, стиль !ю Брея вiдповiдав попиry часу та

особистим бажанням короля. € припучення, що
художник здiйснив поiздку в [талiю [4, с. 21а]

IcHye дlмка, що мистецтво майстрiв ýругоi
школи е вторинпим через тяжiння до
лiтературних сюжстiв. Однак, оскiльки мова йде

про творче осмислеrrня сюжету та його
маЙстерне втiлення, саме зв'язок живоIliису з

пiтераryрою в цей час можна вважати одним з

його досягнень. Пiдтверджуеться це тим. що все

частiше спостерiгаеться звернення до лiторат}ри:
сlчасноi х}дожникам Францii. що вже можна
вважати новаторством. F{e був винятком i Туссен

,Щю Брей.
Як зазначае П.Мантц. його не обминчли

пишнiсть та тяга до перебiльшень, xapaKTepHi

для маньеризм1, Фонтенбло [4, c.2l4], але цi
риси не дуже яскраво проявилися в його
творчостi. Иого манера була аскетична, цього
х}цожника називають прихильником простоти.
На прикладi стилю роботи Щю Брея та його
пост)лового (за"тежно вц конкретног0 TBop_v)

переходу до розвантаження композицiй, бiльшоi
ix сl,ъоростi можна цростsжити загальЕу картин},

еволюцii стану живописч в даний перiодц, як i
еволrоцiю стилю, його свосрiднr, мчтацiю. Пiд
час правлiння попереднього монарха бl,ло
бiльше вишукаЕостi, помпезностi. Генрiх III

любив багато Iтрикрас, орнаментики. дрiбних
деталей. якi б посилювали вр:Dкення загальноi
пишностi. Щей настрiй впливав HaBiTb на вибiр
сюжgгiв для TBopiB. У живописi перsв:Iжали

сцени кохання. зображення амрчикiв, пlттi. За
Генрiха tV мистецтвч притаманна бiпьша
аскетичнiсть. суъорiсть, простота, героiка
сюжетiв. одним з 1,люблених героiв, замiсть нiмф
i Афродiт, стае Геракл. Але цi змiни, що
вiдображують не тiльки вiяння часу, ал9 й
особиотий смак KopoJu{, не витiсняють стару
манеру, яка продовжуе спiвiснуъати з новою. tliTe

вж9 не е домiнlT очою.
Творчiсть Тlссена Дю Броя - ясr,равий

приклад цьом},. Иого часто розмiщують
стадiально мiж маньсризмом i класицизмом [5,
с.40]. Згадки про нього можна знайти в перiод з

15б1 до rcaZ рр Художник займався як

розписами. так i станковим живописом, про його
графiку мова пйе ни}кче. Вйомо, чо ,Щю Брей

для cBoik фресок найчастiше робив тiльки
пiдготовчi картони, у живопис же ix переводили
iншi хlиожники. З його розписiв слiд Еазвати
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перед\,сi},r роботи в Сен-Жсрллен-ан-Лс- 1 затi
Поетlв саl{ого за\{к\, Фонтенбло. llonoв}lн},

ск;tепiння га;rсреi Апо.,lлона (замiсть Tici. щtl
згоlэi,rа в i5бl р ) Дрi,.:, поj]овl{нi, розписltsав
Жакоб БюнС.ltЬ. fiю Брей встиг скjIасти лиIше

коr.rпозицiю- за.-tишити загальн}, cxeItl\ i{a

cK.reпiHHi. а потirr раптово по}{ер. I_{кэ

комлозлtцiю с\,часники на,]ива,rи

кгiгантомакiеюD, бо че була алегоричЕа постать

Генрiха IV у виглядi Юпiтера, який 1ражае
гiгантiв. L{ю робоry, нЕ}зивають <посiбником, що
iлюструс харак-гер школи: яка вiдмираеl> [4.

с. 2|4]. Причиною. певно, сл\тували xapaKTepHi

для мань€ристичного живопису особJ]ивостi -

гiпертрофована N{уск},лат}ра постатей, ixHi рiзкi,
складнi рак}рси. У даному випадку можна
погодитися з мiсцем, яке дослiдник вiдводить

х}цожнику в загальному процес1 розвитку
стилю, але не з оцlнкою школи. Працюючи в заrri

Поgгiв замку Фонтенбло. ,Щю Брей створив там
l4 композицiй, що iлюстррали iсторiю
Герк1,.,rеса. На дчмч,, деяких дослйникiв
(С.Бегон), BiH працював над кIсторiею

Геркулеса> разом з Р.чдж'срi [6, с, 214], однак

згiдно з даItими каталогiв замку Фонтенбло,

твори було зроблено самим ,Щю Бреем, прiзвища
iнших майстрiв не згадуються. Ц фрески. на

жаль" майже Bci зникли. Вченi, що дотрим}тOться

дчмки про спiвробiтництво Щю Брея в цьому
запловленнi з Р_rцж'ерi, стверджують. що едина

фреска. виконана власне повнiстю Щю Бреем у
запi (павiльйонi) Поетiв, - кАхiлл i XipoH>,

чаписана пiд явним впливом мистецтва Першоi
школи, Ifu гiпотеза пiдтверджчgгься й тим, що
надалi художник продовж}ъав спiвробiтничати з

iншими шtайотрами. Французи ,Щюме. Онне.

Пуассон. фламандечь Tbeppi Аертсен бчли серед

його спiвробiтникiв, що втiлювали в життя
задчми. якi оформилися в рисунках i картонах.

Ц1 автори виконztли оформлення (за його

малюнкаN{и) Малоi Галереi Л}rрq до працювали

разом з Жакобом Бюнелем та його др_yжиною
Маргаритою Баlтп у 1601 р., як потiм i в Сен-
Жерплен-ан-Ле. але там роботи були не завершенi
через раптову смерть Щю Брея в 1602 р. Однак
згiдно з атрибуцiею спiвробiтникiв музею при

замку Фонтенбlто. фреска <<Юний Геракл. що
вчиться стрiляти з л\каi). теж була написана
самим,Щю Бреем.

Спадок Щю Брея в галry,зi станкового

живопис_y теж вiдомий мало. Частина його TBopiB

нинi зберiгаеться в залах Лl,вра, а частина - у
фондах мчзею при з}мку. Це полотна:

<Пробчдження дами)), п'ять сцен з <Франсiади>

де Ронсара (поеми про мiфiчного сина Гекгора

LJiсн uк Н,4\'. (|ерiя : Фi.чllсо фi я, Kv"lbttt1,рrl loziя. 2 001

франка. що врят\,вався з-пiд Tpoi" заl-1ишIiвся "

Франчii. ставIпи родоноlIа,lьнI{ко\{ франшlзькi,,
Kopo;riB. <<Аюкеriка i N{едоlэl, rla сюжет
qrlIТа.:лснсlго Роланда>; {пiсня IX). Отже_ \{о;&Е:

персконатися- що х}дожник зверта€тьa.
вик.-IюLlно до --tiTcpaTvpниx сю}iс,тiв" створюю,,;,
iхнi хивописнi варiанти. Псре:liчl,iо,Iи i\. бi,-lо

правlI.1ьнlше зга_]\ватrI нс про п ять. а про шiс-=

вlтчизняних виданнях наЗиВаю л:

i<Пробr,дженням даN{и)). теж створсна за сюжетс]1

iз ,<Франсiалиl>: йдеться про lсторiю .fBox доtIaj

коi]оJя. який дав пр}Iт},Jок 1роянськом\ геl]о],a

С",Iiд зазначити! що назва <<I1роб},дження даrli,
,1,11}t бi",lьш некорректна. що гоj]овнll}-f ::

персонаjками с двi дами - дочки коропя Крота. :
не ,гiльки та. що ii винесеrrо на порший п,rэ_*.

композицiйно.
Порял з Т. дю Брееrl ядро Др}тоi шко_l.,

Фонтенбло скjIадають два фrаltанJцi. про якt:,,

вiдомо дещо бiльше. * Амбрчаз fiюбча т;
NIapTeH Фреrriне.

Амбруаз fiюбуа
Амбрr-аз fiлобуа (Амброзil,с Босхар.

Бо(а)сш(а)ер).. народився. певно. 154З р :

Антверпенi. Иого творчий шj-Iях простеж\,етьa:
jlиlliе з 1595 р. Те нечислснне- що вiJолtо з I"ioI_

бiографii. в:]яте з описiв А.Фелiб'сна. Алс HaBtT.

з датою народження цiсi ;ltодини не всс Jо KiH,,-,

з ясова,dо. 15.tЗ р. вва}каеться найбi.-rь,

йr.rовiрною датою- xoala його ir,t'я iHKo...,

ототожнюсться ще з двоNtа - фраtrцl,зькil,,,
х\-Jо;,кником Аллбруазом Бошером. що згаJ\,стьa.
в Антверпенi пiд i551 р., та його сино_\,t. ш__

носив те ж прiзвище. крещсниlr r, 157З р, А-::

154З р. с,тiд. ьtабчть. прийматrл _:._:

найправи"тьнiш1, дат} - Фелiб'сн пише, t]- _

!юбl,а по}lер у вiчi 72 poKiB r., 1615 р. (чи r -

piK, }, t614 р ) }, Фонтенбло [3" с. 1З-i;l] }

Парижi BiH. очевидно. з явився ч 1568 ;
Збереглися ще два док},менти. що доповнюtоl:
бiографi.lнi вi,lолцостi про х}цожника. Першtтit -

цс акт про хрещення його сина Жана в ABoHt - _

"1"gд 
|,595 р. {рr,гий ставить перел на\,rи ще o_]i_

проблем1, У церковних книгах Авона с запис. i:_

свiдчить про cl{epтb !юбча 29 сiчня 161,1 р. -

той час як його }lогиJIьна п.-Iита в IrepKBi ABi,:"
прогсjIош},с. що xvдожник поN{ср 27 грlзня lб, :

р. I ще одна цiкава подробичя: Jp}z;ii:,:
Аrлбртаза ,Щюбча пiсля c;rtepTt чоловillа влIйш,,---

зап,tiж за IV{apTeHa Фрелriне та по]\fер.-rа в l6-1,8 г
Фонтенбло.

Щодо дати переiз"rу майстра у, Франrii._
iснyють також рiзнi Bepcii. Ix Miнillrrr T-j,:

Перша прогоJош\,с: А.Щrобl,а приiхав __v Франu-._

ф:l

в

пр?
тtsс

*iд
Фе
шiо

l 1-l+

жи

ь

о

J
l
j

ро:
')r,l

гр]

:lб,

зiС

\р
о_

рс
у.
}lii

Г;
1г

за

ос

р
jl

к
к
D{

в;

L]

J]

l1

J

ii



К t, _,t ь ttt l" р с l,Tt о z i я,

в 160 1 р Але Бона Ее мо?кg вважатися

правI{jIьноЮ Дру,га версrя стверlж\,с, .щ0 
прс

творчiсть \1,ложнl{ка та йогсl кар ср!, нlttого не

вiдоrtо до 1595 р.. а,.lе с rце й третя версiя Андре

Феriб'сна. У його TeKcTi про А.fiюб\,а € заIIi,tý,

uiо гOворить llpo те. що "Щюбl,а 
приiхав v ГIарr,rж з

Антворпена 1,2_5 poKiB. то6,rо r' 1j68 Р [6, с, 1_З_

l4l. на цей моlrцент BiH вже б,пв знал{енитилt

/ХИВОПИСЦе},L

Творчилi спадок цьаг0 rtайстра }{ожна

розгjядати- притр1{\{\,ючись класrrфiкаlqii,

aonpoпonouaHoi С.Бегсн та Ж,Фчкаролt, тобто зэ

гр\,пами. }loн\MeнTajrbHi розписtл- роботи- що

зЬЬрi.ак,,ruс" u Фонтенб"по. твOри з itlших

зiбрань_ втраченi роботи. &{ожна прlrйняти i

хроrтслогiчниii прrIнI{ип iхнього вItвчення,

О:нiс:ю з перших докчмента-Iьно зафiксованих

робiт с поблога ArtbcHa> з захiдноi стiни Гапереi

Улiсса в заl{к\, Фонтснб;rо (но зберег;rася) У той

яtе псlэiод бr.,,,lо створено йt портретне зображення

l-aбpic.:rr д'ЕстрС для Павirьйона Постiв }-заl{кY -

д0 i599 р. Ана;rогiчнил"r портрет зберiгасться в

заrIкч Шенонсо.
ПoTiм |{юбr,а викон\,с основн1 pooOTI,r з

оформ"lеrrня iHTep'epiB за},lк\, Фонтенбло, з 1600

р- Jc i60l р. BiH працюс нш докором Гаrсреi

Дiани. з 1601 р. ло i605 р. - над оформленняrt

Кабiнетr Королеви" з i609 р. ,Що 1610 р, - нал

itабiнетом Короля. А з 1612 р. пов'язанi його

роботrr в каплицi CeH-CaTr,pBiH. У 1613 р j{юбl,а

uo. .rpo.tre в Кабiнетi Коро"T еви в Лчврi, Так

ск;lадаjlася хроно.rогiя його творчост1 згlдно з

Jанll\r'.и однiсi зi статей С,Бсгеrr, присвяченоi

rлист€ЦтВ}, Щрrгоi Lшко.пи Фонтенб,цо, Хоча с й
д}кер€jtа. Jе цi подii псрерахов\,ються в iHmil'i

пос.liдовностi. оJнак пер]лf, версiя з.;Iасться

йrrовiрrriшою- бсr так )Iie опис\,ються роботи i в

iншtих праця\.
Бi;lьшоi \вагtт BapTi роботи А.ýюбуа в Галереi

Ксrirо.:rеви. чи f'алсреi Щiани. ,Що наших :HiB

оздоб,-rення Llього прttrtiтriення завдовжки 80 м нс

дir:iш;rо. зберег;Iися лише його oKpcr,ri фрагrrенти,
'Гоьtr, оl,дити про нього можна JиUtе на пiдставi

,on|rr**rrr*. r бi"цьшостt своiй с}ilерсчливих, ось
д."пi = 

t-tих: t<lсторлlчний опис Фонтенбrо,> 17З 1

р- ){iльбера. <<Га"терея Коро,теви- звана Га;iерсею

Дiо*rrr" в Фонтенб.lо>i 1858 р. Пiсля рl,йнашii
Га,-iореi в l 8 t0 ir. дсякi фраг,tленти бл,Jlо

перенссено на пO"tотно та рOзмlщено за наказо}I

-П:,i - Фi;riпгlа в iншtй га-rереi Фонтенбло

Га.-Iореi Фресок (HrrHi чс гахерея Асьст - Galerie

dos Assiettcs), Цей розпис б}," виконаtrлrii

ч\,дожником повнiстю о.;liсю }ia гiпсi, У
скпспiннi" оздоблсноrt!' дерев янIIми паI]еJIяN,1!l,

зiн полtiстив. як r, Галсреi Yricca. сцсни та
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постатi мiфологiчного характер\,- алегорii

(irеабиякиli 1нтOрес прсдставхяс ,iАrсгорiя

живсlпис\, й скч.rьптlрлr>). королiвськi портрсти.

пеliзажi, ь{оногра}1I,{: всс це с\,trроводжчвалс)ся

декоро1{ r, tlairepi гротсскl. обшивка стiц

частково бl:rа офорл,r;rсна рiзьбяра}{и по дерсв\, а

частково стiни бч,Tи розписанi IИoTltBlI рсlзпttсiв

цiлкоьл вiдповiда,rлt д}х!, },1аньср!lстичноr,о

живопIlс\,: ор}rаменти. бl,кети квi,гiв. позо-rочснi

еJ-IеN{енти на рожево}{у тлi. Верхн-я частина

фресклr буlта оточена з бокiв всJIрIки\{}I

полiхроir.tниrли коrtпозицiями - 12-ма

ьлiфо;rогiчнимLl та 10-ма бата:lьни\{}I сюжета\lи,

що прос,,Iав,rя}оть paTHi подвиги Гснрiха Iv А
шtеншi за розлriром коrtпозицii - uо зображення

богiв На схlднiй cTiHi розташов\,вtLцося
зображення коро]я в образi Марса" поряд

портрет fuIapii Медичi \, виг"lядi Щiани, Дuа
велtrкi каrtiни роздi;-lя.lи дскор цiеi ст,iни на Tprt

самостiйнi веrикi частини- IdoжHa з якрtх t{a]a

свою тс\{атику. б.irиж,ле до апартамснтlв

коро;]9в!{ - rсторЙ ,Щlани: rtiж двома каrtitlitми -

}0 бата"lьнl{х сцен з життя Генрiха IV- Hape,;rTi,

iсторrя Апо"-t"тона.

Ск:rспiння га.-rереI також член\ва;Iося на TpI{

частинl1' Узага;ьнююT и" }{ожна сказати, що

псршr чотирIl про.lьоти б1 .rи прикраlшснi

багатlrr,tи opнa\leнTo}l мiфологiчниl\{Il сюжетами

з icTopii Дrани, ,<Латона та il дiтил- <rКолесниrlя

Щiани,> та T.J. Чотири ocTaHt,li проrьоти б\,rи

заповненi сцена\{и на сюiкети про Аполltона:

<<Алоrlон Ее ко,lесницi>l- <<Ilадiння Фаетона)) Та

iH. Yc.,l центра.-lьна частина яв-"IяJа собою ве"iIик\"

д},жс си}{gгричЕо виб_r JoBaHl та прод},ман}

кtэrrпозицiю. Ще бу;rо чOтирилопастеве поле зl

сценою апофеоза l-eHptxa lV r, виг;rядi Марса,

TrT бr.tlt i rtонограrtи коро.riвсьltого по]рrх;кя, i

а.lсгоричяl зображсння пiр poKr

Гlоновитлt загаJьн\, програ}{\, 1]озпис]в гiljlереl,

зага.rьний стрижень зад},м}] А,Щюбi-а значно

ск,-lаднiше. Вважасться- ЩО В.rrаСЕиN{и pvкaltll_ не

вдаючись Jo допомоги пiдмайстрiв" хr,Jожник

виконав ве:rикi сцени та пtiфологiчнi постатi на

cTiHax. :ва Kopo;riBcbKи\ портрети бi.тя капцiнiв та

го.-rовнi сюжсти на склспiннi (це думка Псрсьс та

Л.-iI Бальтара. якi дос"riджr,ва;rи збере;кенi

фрагллснти). За аквареллю Лерсьс N{o}KIta cK"-IacTlI

\,явJення про портрот Mapii I\4едичi (якrцо не про

Texнilt1, виконання" то ýоча б про iконографiю),

Королевч бl.та зображенlэ сIлдячою- в l,taHTii з

королiвськими ;ri.rеяпtи. в oTo,1eHHi тl)ъо\ JитяrIих

поiтатсй. 11ортре,г кOроля не\{с)ж.iIиво вiдновитlл,

бо прО нього нiчоГо не вiдоьtО. Вiдоr,lО J-tИШС" ЩО

Генрrх б}," зобраlкенrrii r, виг,rядi Марса з
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Biйcblqc_lBptMlr трофOя\.tи" \, счпроводi дит,я.lих
постатсй,

Дtзl,гий з iHTep'cplв замк1, Фонтснбло. дс
працював fiкlбlа" - ка,бiяст Королсв1-1 чи кабiнет"

Кпорлtltди. ýaTl- ствоlэс:ння його дl:кор} важко
встаtlоЕити. але" rцабr,ть. ire 61,в 1606 р. За.r бr-ло

дr,;кс з,lriлсно в часи Людовлrка ХY.
У цьомr, кабirrетi бr.плi поданi композицii на

сюiкеIи з TBopiB Т Тассо (<<Звlльнениii

tlpr,cir"rиrl>i). С Боген flояснюс це тим- щс
кOропева. що б},.[а iта"тiйкою. добрс зна.rа шr

тсксти. Коrlпоlrrшii. п;rо якi пtll }lo}I\e\to говорити_

uе <<Народження Клориндиii. кБитва 'rанкреJа i
К.rорtrнди>>- <<Танкред i Клоринда бiля фонтана>>"
<<Танкред бiля cTiH Ср.,,саrимаi>. <rВзятl,я

Срl,са.шилtа>>. <rК.rоринда пOред Ajla,ltHoir,t,,_

riКrоринда" що пiJпа-'rюс башт\,)i. <<Хреrцення

К.,rорлtнди>>. П;rафон пода€ лофiна \, виг.тядl
ь.lаJенького Юпiтера. Бl,пи TvT i ще tIотири

iсолtпозицii з постатяl{и та атрибl,талtи. що
сrtл,tво.;iзr,ва:lи Юпrтсра. Юнонl . Нсптъ,на та

Цсрерl,. !еякl з цлrх фресок збероглися, aIacTIlHa

ix знахоJрIться в !-riзнttх 1{\-зея\. приватник
ко;tскцiях. а деякi - в iншrlх lнTep"cpa\ того }к

за\{к\,, овапьний за.]1 пiзнiпrе отри\{ав назв\,

CaloHr, Лкlдовлtка XIII. Иого iHTep'cp б},"

оформ,,tеаил'l наприкiнцi епохи Г'енрiха [V та в

псршi роки правJiння щс r{аJIенького Людсrвика
XIII. Тоrц, не випадкови]\{ с 1,е. що на плафонi
тричi з'явпясться JaTa 16]0 р. - cr,repTi Гснрirа та
вошарiння його сиttа Людовлtка. Не Bci еJеl1енти
ць{Jгс заJ},виконанi !юбl,а, Бrкети KBlTiB l
Ba,Ja.(. псii :а;дi. apriTcHTipHi rtотивli. постатi l

трофеяr,rи. та r{онограN{]l Еа"lежать не його
пснзJrо, Иолtл, прлtпис\-ють живопI{с п"лафона. що
оповiдае про TcaгcHa та XapiK.rleю" мела]ьйони
бi;lя Karr,tiHa. що }{аю,гь бl,ти а;rегорiсю на
нароJ}кепýя дофirrа. зобраrкення Апоj-IJона i

,Щiани. l-epaK.;la i flеянiри. Дюбча створив 15

колопо_зицiй в OBa,rbHortr, ]a.ll. присвячени\
icTopii Теагсгlа та XapiK.rei. l l з яких збсрсг,rися l
HltHi. <,Кортсж фесса"riйrriв i Харiклеi гtiд час

iкертвопрlrношення)). кТеаген бере факоrr з р}к
Харiклсi>>. <rЖертвоприношення)). ,,Сон
Ka"lapicica>>. <<Лiкар AKecTrrHl,c. що огrIяJас
Харiклсюl> (}, вiт.tизняних виданнях цю
коrtпозиr{iю назиtsаrоть кХарик:tсс i Хариклся> та

дат\,ють 160"l - lбL)5 рр " що докорiнно
HeпpaBlIJ]-IbHo" бо на нiй по;lано лiкаря Акестинr,са
i створено ТТ бr,.-rо цп -5 poKiB пiзпirле)" <Ka,;apllc
тiриходить побачити _Харiк.-lею>i. <<Викрадсння

Харlклеi>л кК"rятва'Гоагенаi>" <.Вlдбитгя Теагена"
XapiK,l-rei та Каlариса,,- ,<Харiк.-Iея. як,,, викрада€
Трашан>l. <,Харiк,пся та Теаген. поранениii
з,r]одiяN,II])}. <rХарiкпся црбl,еться про пораненого

В i cH,tt к l1.1 \'. (- е р i я : Ф i,чо со ф i я, К v-Jblп.f р { l-,lo ? i я. 2 0 0 -l.,',

TeaгeHa> (ця коr,rпозituiя тсzt HcBipHo Jат\,€,1,ься -

вiтчизнянrtх виJаннях - i606 pr.. т*бто бi;льuI:
Hi-lK на _i poKiB ранiшс), <<Т'еаген i Харiклся" ьзя.
В ili'} !0ti llозбiйнинurtи на осгроьi пзст\,iг
,,'Тсаlсн повертасться на осгрr16 пасг,.,riB 

.

пOrшчкак XapiK"rci,l та ril'еаген знil}.iоJill:
Харiк"пекл в печсрirl.

Спираю.lись на те нечис":Iснне. що вiJо}Iо пг:
х},дожнriка. можва сказатriл що BiH б},в Jосl.tть
майстсрнилr дскOраторол,I (С,Бсген}. -{Klia.

Bllliopиc,Toвr.BaB багат_r, па.-liтрr-. додавав,f CBt].

ко}:lпозицi'i схсмснти рсз;Iьнr)стi. A,-re ýrобl,а н.
вважа}Oть новатороу" ствердж!,ючи- що Bib

цi,ткол,l отримtвав нат\нсt{}tя вiд дi\}, }fистецтвэ
Першоi шкоjIи Фонтенбло. бrв проловхi:\,ваче}I 1.

традицiй. У l:iого творчоN,l\, спадк\, }4o)tiнa зна!"iтjl

зtsернсння д0 BciK iKaHpiB ;t\ивопис\,. Дс
rriфоl-rогi.tного }канр\, BiH звернr,вся в f'а"-lерсl

ýiани та пrафонi CanoH.,, Людовика XI]I. У всrr
СЦеНаХ К}'ДОЖНLrК НаМаГаСТЬСЯ ВИЯВI{Тl1

наilчарактсрнiше. псрсвахtt{о завдяклI зовнiшнir:
вiдмiнностялl: псрсонажrts завrкJи r.{o}hнa

впiзнатлr за ситl,ачiеIс та атрибrтаr,rрr. Дюбr а

пЕитриr,r\,еться ixнboi традtrчiйноi irtонографir
Найчастiше його комлозицii простсрово
одноп".lановi. якщо ж лрисrтнiй дрr,гrrй план" вlн
карJина.Iьно вi.rрiзнясгься BiJ першого- ро,зпо_lL
на пiaнlt дl,же хtорсткий.

Звертаеться Дюбiа i до подiй. йоrrt, с\часниr.
Jокi}зо\{ чом\, сjтt,гyс фресrtа <<IIITrpl,r Ам"сна>, -

бата,-tьна сцена з jкиття Генрiха iv.
OKperlo cToiTb гр},па його так званI1\

ллtфо"тогiчних i а,rегорttчниlt ilорtрстrв: Габрiе,-rь

д'Естре. ,\Iарiя Nlедичi з бi"тиrtIд й чсрвонrrltlt
лi.теял.tи- Марiя N{еди.Ii в образr ,Г{iани. Генрiх I\'
в образi Марса (хоча iнко"-ти дос.тi.]т-lикlт

вагаються щодо авторства цiсi роботи).
а,легоричне зображення ý{lIстецтва Живописr.
Фrорлr.

Один раз лtайстер зверн\,8ся i Jo автопортретr
- це фрагл{ент дрl,гоi фрески з cepti про Теагена.

-rc BiH зобразив ссбс в с\часно\t\ костюrli,

Ще олна Гр}тrа рrэбiт А.,Щюбча - твори- шо
i-,tюстрlють ;-llTepaTlpHt сюжети. Серед TеKсTIB.

що його надихаJи. бчллt <lсторiя кохання Тtlагена
i Харiклеiit. кЗвiльнсниii €рчса-тилl>,

Нарештr. остання грчпа - релiгiйнi сю;*:етiт

I_{e rrередr,сiл,r двi рOботи r- всрхнiй кап;lицi Ссн-
CaTrpHiH. Ще r<Трiйця> та <<Вознесiння Христа,,.
про якt ми ще бl,лемо згад\:ват}I.

Х арактериз\:ючи сти.rть А, l]rобу-а. iiого rra нер r .

необхiдно пам'ятати. що BiH ф"rаvrандеr_iь ]а

походженням. BiH fiокинув Антверпсн. шо{
працювати _r, Францii. коли йом\, виповнилося ]-i
poKiB. Тобто форлtr,вання його мансри. ,гворчL-,1

(
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особистостi вiдбr,лося ще пrд час иого
гrеребчвання на пiвно.ri, i4ого ман€ра як
\},Jожниttа репiгiлiного. lriфо"rогiчного. а TaKo}It

портретногс ;+(liвOпLiс},- форrrл-вапася пi;
tsп"-]t.iво\,1 антверпснськиý ь,lайстрiБ. iэortaHicTtB
.]р},гого поколiння, Серсл HI{ý назI{вають i irt'я
\4артена дс Во. rцо б1 в cTapiл}rr,{ за ýкзбl,а на
дgсять poKiB. проiiшов alcpelt шко;l1, {r,алii.

зJiйснившлj т\,:{и поiздк\, та. поверн\,вшись 1, 15-r8

р Це оди}{ з .tиHHitKiB. що сгtрIfяв творчо}lv

розвитк\. .Щюбl,а.

Ще один аспект - iта;riйський вплив.
Хrдожник ба,гато щtl BlJrlB влд гсловЕи\
представнIлкiв Першоi iшKo"-t!t Фонтенбло
Прiлrатiччо i l{iKKo"-rc дсль Аббат0. BiH 1-1цзgg *,
пirлtк"-lадi га.rереi У;liсса. стtsорLIвши ii подiбнiсть
r га;зереi Дiани.

L)дшак. нсзважаючrI на синтез ф"lамандськоi"
rта.liйськоi i франrrr зькоТ K\.lbT\ р \ cTit.r j

А,j{юбr,а- його },1анср\, Jос.ri_]нitки все ж
вважа}оть д},ж0 особtlсто}о. iлtдивiдr,а.rьною.
Йо.о r,rосrатi цi"ткоrr \taHbCp{icTIrчHl. \\,д()жнi{к
наJiляс ilx rrа;тgнькимl.t го.iIова}{и- скJIllднIt}lи,

рUпl]еJентатlI8ни}ttt !raк\ рсl}1и. i:ca.lbHc
гарн}r\lи. як r, греttiв. рисаl{и обллrччя" лрапсрii
Bil}l\,ixeнo театрапьнi. iх дr,же багато - rtaHTti.
п;tа,щi. T;ro.

У iбl2 р.. \,же за Лю,]овика XlIl. А.Дiобr,а
.Iочав працювати в кап.пrrцi Сен - CaTrpHiH. A"rc
вI{конав jlише двi колrrrозицii, r<Трiйцяil ,га

<rВознесiння Христа>l. А iнrле бr,rо BTi.,teHo за
;'iогс задrлtоrt iiсго си!lо:u - iКaHoll fiюбr,а та
';KaHorr 

fioc.
У t6il р. х}цOяtн!lt( встрiг шс пог{рацк)ватлl

HaJ сцена}{rl д;rя Кабiнстr, Kopo;reBlt в Лr,врi.
Flаст., пна гр\,па робi,г за класифiltачiсю

(_.Беген i Ж Фr,кара {П.}lантл }.каз\-с на тел що
пi: час оегентства &{арii ]\,Iсди.li fiюбlа
flрац}rJвав l]а ii наказо\{ r, Люксемб\рзькоN{\:
п;r"тацi. Lie ше раз IriJTBopJji\C. що Bitt попlср не в

i б i4 р,. а в i б l ,i р ) - це Ti. якi 61,:llt викоrrанi або
FIи}{ ca\,rll\{. або за його зра:зколr та зберiгаю,ться
нинi в заr4к\, Фонтенб;то. Це три по,,}от}lа.
,<Алегорiя на весir;rя Генрiха IV i N{apii Меди.ri,i
та дýа ilo:oTнa. cTBopu,Hi ]а Jразкс}I rtайстра. -

,lФ:lора>i та l<"ГT,а.пет Псi-lхсi,l, lcHl,c uIс

аJсгориlIний портiэст fuIapii М9дичi. а.-]с BiH.
r,tабl,ть" б},u e.;Ic\{eHToý{ дOкор\, за\{к\,. а не
;allocTiliHptr,I TBopot,r.

Грr,па TBopiB. що збсрiга.lоться в iнrлиr
:зiбраннях. HacTi"-tbKlr },1: HeBeJI.IKa. Це
r<Воскресiння Христа>. що яв"-tя€ собс_lю фрат,плент
OJfiого з JBox поJIо,гсн. створених HalrpttKiHrtt
жиl,тя fiюбl,е для офорrl;rення BepKгIbo,r кап.rлrцt
га llopTpeт Габрiс-,u .r'EcTpe з замк\ Шснсlнсо
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(ана-lогiчниЙ портрет. як \,;,ке говори,lllэся. б\,в

ств<lрений д.lя Лавiльйона ГIooTiB }, за}Iк\
Фонтенб.rо). <Штr,рм Al.t'cHa> з га;lсроi Улiсса в

Фон,гснбло. аПравос1,;ля Парижаi) ]60l p,(l,
1б0l р. Генрiх lY почав HoBi робоlи :] лскоl]\,
KoHcbeplKepi. залросивши Дюбl,а) -га rце три

фрески на за}{овJснtlя коро.Iя: i(Ада}{ i Сва в

зе\,{но\i\, pato)). i<Першоролний грi:ч.>i i <,Вигнання
AJarla та Сви з раю)) :звлrчайно згад\,ють \,

KoHTeKcTi вLlвчення знIlк. I}t\ TBopiB x\Jo}piнrlкa.
lcHi.e щс одна картина, якt, ранiше

припrrс\ 8aJp1 цьоN{V NIat-IcTp\,. але протяго}{
ocTaHHix poiliB ст,а"lо Bi]orIo. що вона не \IaC

вiдношення до liого rrrcHi. - цс так зБана ((БI{тва

бi,rя Фонтен - Франсез>> з }It,зсю Захiдного тгr

Схi:ного }{Llстеrrтва Одеси. У резr,,;rьтатi останнir
Joc.-itJж:cHb вriзначиJrося. що насправдi це
по"lотно атрrtбr,тr,сться як <Бrrтва бiля ApKa>i

невiJоrtого rtайстра.
О:ин з лортретiв- який BllKoHa.Ho в сTII.Il

Дюбl а. припис\ ють HoBiJoltoMr,, l.taiicTpr,, його
шко.]r1 - отже. з'яв.rя€ться поняття (шкоjIа

flюбrаll Мова йде про <Портрет _rларкiзи

KaTepilHr; Генрiсrги дс Ба,тьзак д'Антраге дс
BepHel",r r- виг,-iядi богрlнi Фlориli (прибллrзно
i500 р )

Мартен Фремiне
Ще одне i}l'я. яке }{ожна вважати од}lи\{ з

трьох основни\ в icTopii !рl,гоi Luко,-lи

Фонтенб.то. - N{apTeH Фреиiне. Про нього. як i

про Т. JIо Брея. Biдo-rlo J},же \Ia.lo. Д)-же
важ.lиви\{ € тс. що BrH lб poKiB. практлlltно всю
свою \lo.1o_]lcTb. провiв в lTa.liT. Отже_ якшIо
А.lюбл а принiс 1 франul,зьке },lистецтво
переJ., cilt ф,rаuандськi традиuii. Trl тож

ф;rаrtан:ечь за поýOдженнялr Фре_лтlне (icHvc й
тверJjfiсння С.Беген. що Фрсltrне б},u не

ф.-lаrtа.н:uеrr. а францr,зом) став <roпoBicнptKol,ti,

псрс:r cirr iта"-riйських вплlrвiв. BiH r,чtrвся та
ilрацював r Риъri з 1587 р. (за Фе,riб'снолr - з

]5q2 р ). а в 160j р б},в вик:rrrканий Kopo":le\,I \,

Франчiю- oJHaK. Jо IIочатк\, свого франц}зького
перiо:r хi,JожнI{к встиг побr,вати ще й r,Венецii
r Tr plrHi. де недовго перебl,вав на с"ц,жбi v
герцога Савойського" LLIарrя-Еп,rrrан\,е..Iя i
Францr,зька Jоба в життi Фрелrtнс бr,,-Iа пов я]ана
пе}]ш за все з оформленняN{ капл1lцi 'Грrl:iцi r,

Фонтенб";о rla замов"lення l-eHpixa iY. ýата
початк\, цих р:6ýil спiрна. Щс.lи 1605 р.. чи lбi]8

р. Однак \{ожна оказати то,rнiлlе. 1отри-чJ\,ючIIсь
Bcpcii фрэнIrr эьклiх :ос.li.-tникiв_ - [(i(ii р
Фрсмiне бi,в офiчiйно запрошенrrl"i BtlKoHaTlt це
за},Iов..tення- а l травня 1609 р, BiH \,же пOчав
{1рактично втi.rювати liого в життя. На iuovtcHT 70

серпня того ж рок\, cl{eнa Б.;аговiщення бr,"-lа
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\,Iай,ке заворlхена. з lбlЗ р., ),же пiс"-lя c}IcpTl
Гснрiха lY" ск\."-]ьптор Б Трсrлб"те lтOчав за
\{a"lюHкa\{il Фрелллне роби.ги обра-lr.r"lенtlя д,-rя 14
cLl€H каfi-,Il{цi" rцо Свiд.li,,rо т{ро гс_ u{о ;fiI!вOпitс
б"r В I{o Toli час \ же завершtсний. x_o.ta. luiс,гь
ескiзiв. яrti збсрсгпriся. поlitiченr l608 - t619 рр.
lбi9 р - Це piк cr,rcpTi лtайстра_ а iioilcp BiH l
Францli" раflтовo. ИОго TBop.ticTb irсреб\,вала пi,-{
вп"lltво\{ iта"riйського \.lаньериз}{!- наliстрiв
I-iсршоi шко"lи Фонтенб"rо. Програлта кап,лиri Св,
Трiiiцi lHiKa.rbHa д,rя францl,зького мllстецтва. це
гоjIовна crrpaBa життя Фремiнс. З деякиr.lи
перерва},{Li BiH лрацював нац HeIo до cartoi crtepTi
та закiн"tрtв \-же за Людовика XIII. OcHoBHoro
I с}Iою 1lозписiв сt;.lепiння с \!отив пок\ гн()i
жертвИ зарадИ спасlннЯ .]юдItнtt д]о речi" с,lriд
вiд:зна.rttтrr. що цс одLIн з не д\"жс "tарактсрних на
тоii час прик"rадiв звернення х\.дожнIlка шкOJи
Фонтенбло до ре;-тiгiл"rноi тематики. Серсл
оснOвних. сюжетiв с <Видiння Бога HocBi. Ko,.llt
той поtillлаС ковtlегl>. l<Падiння бlнтiвних
янго.llв,,. а.lсгоLrii TurrпepartcHTiB - сангвiнiна
{повiтря). ф-lеглтатика ( вода). Me-TaHxo"liKa
(зсrт.чя) тош0" г0"-Iовною iK сценою cTe;li кал.rицt
став t<Христос _\, сrJний день в оточсннi сеrtи
го"-Iовни\ ЧеснсТ)}. от.жс" ц9 бr.lо свосрiдне
звсJеt{нЯ ск-.жетiв i Старого. i Нового ,завiтrв
IliKaBlrl'l ще один факт - над BiBTapcr,.r цiсi ;к
кап.цицi гrрацював i син Д.flюбr.",а - }Кан Дюбr,а.
Iдо створив <{l в. Трil"rчю>.

Однак Tвopqig1o Фремiне оцiнюва.lи
неоднозначн0. Ужс сlчасн[lк1{ писаJи, що в
Itього (,:нелюдиrtиii i длiкиri характер. дивний
смак \, рис1 нк\. та Ko,rbopi. його коr.ttrозицii та
начсрhи ilt]сТ]тсй виrtr шснi тз нсприс\tнi _1.rя

o.tel-t. вiя робив в aHaTortii перебi,lьшення та.
,lJа€]ться. не \{&Iювi]а ске-lет. нарештi. }.{о}кна
сказати. що BiH бrв абсолrотно нс пов'яtзаний :з

традлrцiяr,rrll (I-|.Потрi,сович 1- працi <<Иск\сство

франциИ - V - XVI Веков)) за-]начас. що Фрелliне
народ1-Iвся i 567 р . по},tер lб l8 р.. всна ж
наго"lошl,с на його ф,памандськомr, похо.l;кеннi.
У той же Llac С.Беген. Ж.Фrкар. ,Щ -Г[.Саr.rойянс
:Jазначають_ il{о .]ата c.rtcpTi б1,:rа Iбl9 р.. тцg
пiдтверJжr,сться багаты,tа фактами бiографii.
TOaIHc tsстаноВ;Iени}{}t. \, ixHiK ;ке ilрацях Фремiне
згад\.сться аик"цtочно як францъз, Настi,тьки rK
нсви;Iьно}о е i вказiвка H.ПeTpr.ceBIlTI tl& 1603 р.
яit piK ItoLiaTKi, лраui в каlл.lицi Св.Трiйчi - BiJolrtl
з Ki"TbKoK ,1jБepcji. rllo Фреrriнс п$чав робот\,та.,,,1
1608 Р . а ca),re - 1 травня). Arc те. що гIище про
ньог|) в r,Oписач /}illття живопtlсцiв корФ_(я)
Лслtilrl- цс l-rз,з п!-1тверlк}( crlt.tbHicTb
,l\,доrItнике до Ntаньсризrtr,- лiого лрl,гоI lBlr"ri.

В i сн u к Н,1\'. { е р i я ; Ф i.lttl с cs ср i я, Кч.п ь tll.v- polKl ai я. 2 (} 0 J,.

Пiс,тя crrcpTr Фреь,rrне робот\. наJ кап.-i!lцс:_
гtроJова{Il,:]и iнlлi r,laiicTplt" aJе не ;эанiшс ]6]8 :
fiро жltволrrсн,n l{аfiерr. Фроr,r iшс b,I{]яt}ia говсгl 1 l ;

llереважя0 зав.]яF::II шес,i-Ii uсrijlдlл Jc iit-1}!гi*.jitц].]
iv. Iiл Yji. XiV та Vl вir.:онних проtiолriв кап--irtш.
Yci BoHlt ttcBurltHi ,Ja 

l)оз\ilро\l. BitIiCHзHt о_riсю r:
по.тотнi l, Tr:xHitli грilзай.тi. HaTяt.Ht,Ti на idapTort
Yci коrпiозrrцii cTBopeнi на pc,riгiilHi сюlкетtt. т;lс
звиtIайно. вiдповiдас загаrьнiр'I пiэогра.rti. IV BiiiH :
- <ricr-c ссрсд KHrrэr,TrltKiBl,_ II BittHo - <lСон
lосифаil. \rII BiKHo - <rСпскt,са Хlrиста в п\ cтc--l1
<<Алегорiя ре"rriгii>л ХIV BrKHo - <iIIир r CibEeoHa,.
VI BiKHo - i,Ш;rюб 1, Katrili (lci б ескiзiв
:зберiгаються в Лr.врi. Вони псlданi ts To}I\
поl)яJк\. \ яfiоll\ приiiнята iхня i{\ \!tраЦiя в

експозицi'i tll заjI\, вiддlлr, францr,зьксlгr.
iкивспис\' Лi-вра). Поставалt ",тtодських пост.атсй
надано MaHipHicTb. виN,Iчшенlсть

репрезентативнlсть. Ракr-рси д} уdе cýJa:H.i.
ноприроднiсть постав цосиjтlо€ враження
TeaTpa.rbHoi _]рi]матиt.Iностi. поро:,кснtri rlirltKoiC
об"-rич, Prx постатеri д1lцg аttтивrrий, а.lс BlH
поверховлrй- ствOрю€ ;'II{il]Q r.{aj]}oнoк з конт\.р\
;liнiй. а нс вир\,€ зсерединrr. ýраrrсрiй по*староu\
багато. tsони \,скJаднеrтi фалJал{и. а.-]о не зaHaJTo,

С;li: вiдзначити -грIr xapaKTcpHi особливоетi
жI{воl]исноi :,tанери х\,дожника та його
особ"lивостi в цiлорr}'. IIо-перше. Фремrнс \,Iожна
вваiкати rтайстропл колrпозицiii. yci шtiсть
"l\ врських ескrзiв ст.вOрюва.,II1ся для BiKoH
кап"rлlцi. якi r.tа"rи форrtr'в II'ятlt вtlflадка\ oвa..-i\.
а ts oJHo\I\- - ко]а, що ]икт\,ва,lося apýlTe]iTl l]ою
б1":iв.ri Фреr:iне прсlфесiлirrо пiдксlоюс загаJьн\
побr-:овr cBoix ксltпозtrцili певнiй форlll.
Haricтcpнo Браýовчс те псрспектIiвне скорочення"
яке спiтка.rо б йогtr rtocTaTi. ко".tи б Boшlr бr,"-Irт

розrлiщенi Еа Jосить ве;tикiй висотi. Колцпо:зрtцti
нс багатофiгr.рнi. fllо сilрияс виttонанню його
ЗавJання. iхиi oKpeMi гiостатi. лр\-пи постатсii
заБо\lпоновзнi так. шlо cBoirt ригtlо\I орг:tнi.tно
впI{сr,-ються в :]аJан\. форпr1..

ДР}'Ге. На що потрiбно зверЕ},тi.I \1ваг\"_
СТпВ;lСЧНя x}7ioжHi,rкa Jo KO;lbOP\'. Пiдготовчt
ескiзlr BiH виксн;iв } JBa - Tpr.r ко-iiьори" активно
кор}{ст\,ючись бi.ти;rаrли fi,v;Kc а}tтивне l-тiпrення
об'сr,tr, постатей. lHKo.Tll воно Ha,BiTb занадто
дета.rьне. бо фа"л-:и :раперiii ви.riп..тенi gacTi;rbKiт
старанно. що тiiд ниtIи не Вiд"t,,чоarоaя форl,tа
i}сJського тiла. У цих роботах завдяки теlвlцr
гризай"rr та посi-rлетriii проробчi об.сr,tr
вilчr васться ,lсяка сt<r.rьп ir pHicTb.

Наропl,гi. тр*тя особ,тивiсть" rlайвахi"-tlIвlша.
},tож"lиво. са}{е вOна gга.-1а ппичрlною того. ilIc
х\,дожника нс спрtлйма;rи riого сrчасники" J\{ова
йде про те- Iцо час,го композиr{ii N[.Фэеrliнr.
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позбав"-Iенi Tici \.!Hoж}tHiI декоративнлrх
c;reMeHTiB- орнамент\, та багатьох додаткови\
Jста,]сЙ- \арактер}lих для ж}Iвопис\ }{aEbСplrcTiB
цього перiодч. ЗавJяклt цьO\r\, роботи стх}оть
\IeHilI пишнIt}tи й ilеревантаженtt}{и" що
нtзвич}lо д;я ,\1истецт,ва цiсi Jоби та \r0I,ло не
вiдповiдати c},IaKaM г.lIяJача. А"тс с.,riд пал,r'ятатлi i

про ге. щtl став.lсння Jo пишностi HaBiTb }

пpllJвopнort\ },Iаяь€риOтично\,Iv rrистсцтвi l цой
коротклтй проrлiжок часу "{ардина;]ьно зrliнrr"rсlся
як мiнirtrv:вiчi, fiBrp. шо тя,кiв _rо пишностi та
б;lиск\.. двiр Генрiха IItr. змlнився бiльш прости\l_
аскетични\{ Jворо\{ Г'енрiха IV: а"те пiс.rя в;ке
йогсl загибс.;ri в ]610 р. резоп,I з Людовико,rr XiIl
зI-1ов\, повеi]тасться пишнiсть. Ti ж зпriни
вцбl,валrrся i в образотворчо}{\. rлистецтвi. що
\ti]. Io с.l\,житlt Kopo"llBcbKo}l\ JBop\

I1отрiбно :зIаJати ще два цик-lи робiт
Nt.Фремiне - <Чотири отцi цс,ркви,, тз с!qlцр7
сваtлгс.liсти>i (Мr,зей Образотворчого мистецтва.
Op;lcaH). Вони тсж. мабrть. б1,"-tи створен1 д"-rя

кап.-тиili в Фонтенбло, }'- cepii <<Чотирьо.r отцiв
IlepкBtl)). створонiй б:lизько 16i0 р." Jос.тi.iники
бачать вп;-1ив таких iталiйських r,tаньсристiв як
ГIрокач.liнi [7. с _5l|. Виражасться це псредr-сirt r
Ko.-lbopi та xapaкTepi форrrи, Особ.ri.rво MaHipHi.
cK.TaJHi та TcaTpa-lbHi paK_r pclI. в яких пс:анi
cB.icpoBi,rt. св,Авгчстин" св.АмвросiЙ i
св. Григорiй. IxHi жести непрIlроднl. вигиЕ
постатей часто S-подrбний {св.Амвросiй.
св,[-рlтгорiй}. Хrдо;кнuт; придi.-tяс BеJIIKl \,вагi
форrri- роботi з об'с}{о\r" .lriп,-rенню. BiH
надзвичайно cтapaнHo випис\,с кожн\ дстапь. алс
,!ага;1о}l коrтпозицii не псревантаженi. добре
побiдованi та про.]\ь,lанi. Це € Lце однI{}{ доl(азол{
тi_,!го. шо Фреrлiнс бr,в лtайстроr.t коrлпозицii.

Ccpe,.r хr,д*жнrlкiв дворr першого короt]-Iя з
гi"тttи Jс Бi,рбонiв \1сжна назватIi t Франсl,а
ГJО- рбюса - сина (ф.,Iаlrандuя. який вчився в
lTa"rii')" [l'cpa Кrрлс;lя. Нtкола Леблона та iнших.
IЩе c.rHe irл'я_ про яке c"iiJ ,Jгадати. - це iлл'я
\!,дожника. що лряliо не на"rIежить Hi Першiй. Hi
/dpr гiй шкопа_\{ Фонтенб;rо. говорити про нього
по,rрiбно ",]ише з певною аIасткою rlroBHocTi. L{e
Франсr,а lJюбr,а, Про ньсlго вlJо}Iо надзвичайно
\,Iajlo. с\,дити про його творчiсть \Iожна .llll-шc за
rэJнlею картIrною,<Варфоломiiвська нiч,,. що
збсрiгасться в KaHToHa.l!bHo]\,{\, \{\,зеi ЛозаLiнIr. З
icTopiТ лояви цrсi роботи вiдоrло Jиi]Ie. ;цо li
за}lсlвив лrайстровi .riонський банкiр Жан Пlрна.
Роботr бr,ло створено ьriж 1572 (piK подii. якr.
зобраяiено) та i-58.+ рр. (pi* cr.topTi aBTop:r).
Хронологiчно вгJна на"lеяdllть ще до перrод\.
[Iершоi шкоJ-Iи. Хtдоя<ник- що похоl]ив з Alt'cнa.
пiс;rя рiзанини в ttiч св.Варфо"rоллея BTiK \
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Женевr,- де сховався вiд розправtl рсвнитс,-liв
католицькоi вiри. Тоr,п, цс по"lотно можна
вважат}{ r,нiка.rьниrt. бо напltсано його бr,-iо
автором-протостанто1{. що cTorlв в опозицii дсl
офiшtл"Iног* }{истецтва, fiослi:ники 1,кзз\,ю.ть на
середньовiчнi традицii та вплив франшr,зьких
<iприrtiтtлвiв>; на творчiсть Ф.fiюбl,а. Щю картинr
l{o}Kнa вважати не тi;rьки творо\{ хtивописr.- а"lе й
iсторичною хроrriкою. а тако;к _riToпltcorr iс,горii
apxiTeKTr ри Парлrжа.

Колtпозицiя роботlл надзвичайно ск:tадна й
\аотична, вона \tайже нс пi.l,"tасться lогlIIно\I\
аналiзr - автор розташчвав \. cBoсi{\ по.lотнl
понаJ l lб персона;кiв. розкиf,авши .rю:ськl
псlст,атi й гр.,,пи постатей безсистоrrно по
поверхнi твор\. За свосю бlJовою рOбота
нагад\,€ славстнi ((massacres)) (рiзанини)
А.Карона. однак значно постr.паст.ься irt )
rлайстеростt колrпозицii. Постатi д},же ýlajleнbкl
за рtэзrriром чсрез свою чис-rеннiсть. коrrлозицiя
багатопланова. перспOктива (планова)
х},дожнрlко\{ часто пOрчшi.сться - BiH зображr,.с
на да"rьнiх п.]анах постатi. за розь,iiроr,r бi"rьшi та
б;иж.ti до г"lя/Jача. a"le в цьом\, нс}{ас сис,ге,\ и.
часто firобl,а при,I,ри}.{чсться fiрави"l. зvснш\iючLl
ро зMip постатсй Ja.-Ic;+.Ho Bi_r вlJ_lа.lснFIя Bi:
г_lяJаtlа. \1;lo;лHllK вист\ пас в po"ri jgllrpliKn.
Totiнo пе!-IсJаюIIи apxiTeK,rrpHi бrдlв"-ri Пари;ка.
Сент-IlIапо",lь- KoHcbcpiKePi. jI,,.Bp. булинtэк
адчriра"rа I'аспара де Ko,TiHbi 1,1ожна впiзнати бсlз
:]\силь. Ссрсд персонаiкiв fiюбi,а розташ\.вав
Катеринl дс N{едичi. Кар;lа lX. яклlii з аркебr,зl.t
цi;rиться \ натовп з BiKHa Лr,вра. шева.lьс
J'Анг\,;елrа. герцога Генрir_а де Гiза. адмiра,rа
Гаспара де Ko"liHbi (прiл чоr.lr, його кr,Jожнрlк
tобразив r KapTltHi .rвlчi)

Картина е. без сr,rцнiвt,_ зразко,r,r iстори.tного.
бата"lьного ;t{tlвoпIicv. що нссс e"lelleнTll
i]opTpeT\, та apxiTeltTl рного псriзажl .

'uАнOнiми" !ругоi шкOли
Анаriз 1{истецтва !рl.гоi mKoJIl Фоirтенб"то

б},-u би HeпoBHtIM без розгJяJ\, творчост1
анонiмних х\,до;кникiв цього перiодr,. ГIереважно
це пOртр9тrI. хоча с й iсторичнi сюжети. ;{о нич
мохtна вiднести робот}, <К.rеопатрал. лла"rонький
TBip 1, форлri тондо. BiH нинi на полотнi, а.-те.

мож"ilивo. його бr,rо персI{есено З дерева. Автор
цього тtsорч нсвiдоltиii. робота Jат}сться просто
XVI ст. ,ЩослцникrI прип\lскають" iдо х\дожник
мiг бrти скорiшlс ф:rаviандцсr,t. ltiж франrцl.з911.
що ля робота j\,iогJа Ha-lc/riaTll Jo якоiсь cepti.
цик.t\- сюжетiв. Якщсl цс тзк_ то TBip rtожна
вiднести ro /{рl,гоi школIl та JaT},BaTI.r трс)хи
ТОчнiше - xolla б ocT,aHHil-t десятирitiliяlл сто"тiтт_ц_
хоча Й з певною аtасткою ризLlк\:.
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Гр},п), портротiв роботи невiдоллих aBTopiB r

сtsоtо чсрг\, \{ожЕа по,]irити на .цвi пiдгрrrrи: ;о
псршlоi на"lежать твоi]и францr,з5цg:< хз дожникi в.

.]о .зр1 гоi iнсзсr.лг.их- псреважнс

ф.-таlцанJськttх.
До псрruоi пi;fг,р\,ilи HaJe]KIlTb псрсдr cirt

lrПopTpeT х"Ilоt]чIiка>), Особливо цirtавий BiH тиrr.

цо цс зображенtlя прсфiльно. що в r{еЙ час
зr,стрiча.-tося tlе так часто. як \- ранноу\
франч1 зькоr{y живOпLlсl,. Точriа дата створення
HeBiJorta. полотно дат}ють просто XVi ст..
HaBiTb вагаючась стосоЕно тог0_ що справдi
автор бi" францчзоэл. Йо.о спочаткч
llрипрlс\,ваjlи шко;ri K;rve. пiзнiшс - шко.-лi

Фонтенб;lо. Одн;rк берrчrr ]о \,ваг}I iконографгтнl
особлltвостi" ;uожна констат\-вати. що робота
бl"rьше нагаJ\,с \{анер}, вItконання майстрiв
ссрсJи}iи сто"-riття" б"rизьких lto.,lт It,дс Лiона, чи
Ф,К.п-е.

До Jрr,гоi пiдгрr.пи наJежать переjr cirr
<iЧо;rовtчий портрс1,)) i <rПортрет \,{о",1одоi J?\IrI,i
,<Чоловiчилi пOртр€т)) е trie бiхьшою проб"тел,lотсt

д"lя Jос:riдникiв. BiH напltсаний на деревi.
cпoLIaTK\- приlт\,ска.-r0ся. що авторство належ}lть

франпl,з1,. Однак- берrчи до \,ваги
iконографiчний тип зображення. }lожна з

бirьшою часткOю ймовiрностi приплrсатлt

ilортрст фламандськоплi, х_\дожник\,- ялtиti.

\.loжjl},tвo. жив Tpoxrt iIiзнiiде XVI ст.
r<Портрет rто"tодi:i да\rl{)} датований Tpo\Il

гочнiше. N{ожливо. його бч":tо створсно пiсля
l,i80 р. про що говорить костю},r .rтодс;ti.

Спо.tаткt, в liатаr,lогех його ЕазиваjIрI l<Моло;]а

BJoBa)). a:rc потir,t цю назв\ спlэостl,ва":и. бо
об"rlлччя HaBiTb не вкритс B\aJJK]. [Iастi.rьки lK

хI{тки\I ста";о i пi]ип\,iдення щод0 на;ежностi
портрtтd шко,пi K"l1,e, Нинi його цриписli-ють
l<aH г"цо-ф, та}.Jандсь K0}.I}, х\цожнику),
прi{п\-скаючи. шо роботr \r0гjlи створI,rти пiзнiше
XVi ст.

lcHтc ше o-]Hi] грr па анонivнltч TBopiB.

вI]т{онаниý ), цсй перiо,r (переважно першiri
чвертi XVIi ст.). - бата,-rьних сuен. L{c сцени з

iкIr,гтя Генрrха lV. якi дос--tiJнuки flрипис\-ють чи

франr{r,зьltи}-{. чи то ф"талrандськлrм aHoHiMaM. I-{e

TaKi твори. як t<f'енрiх iV на чоri cBoci кавалерii>>.

<<Генрiх IV пiд [1арижсм>. .Що речi. до цiсi ж
гр\,пir за Iе},{аIикою \{0жна вiднссти i TBip r<Осада

l,t_icTa Генрiхоrл lVil. напtrсаний наприкiriчi Xtr/I

ст . а,эе iiого автор BiJollltй - це Жi.T b Еан

KoHi нitслоо. fio сrо;кстного анон irlн о го живспI{с1,
Haj]e;fiaTb i творlr iтrшоi гр\,пи - зображення
,\fаскарадних" святковIlх сцен. Tarti як ,,Свято в

OTe;li Jc Нсльi> (або <<Га;rантна вс.Iеря)))
(приб;лтзно 1590 р ). о,С]цена з iтапiйськоi

кол,tодiili (приб"lизно 1600 р.).

Графiка;Щругоi шко.пи
Графiчниr"l спадок маliстрiв f;pr гl.

д!:же неtt}lсленний та пс)r,ано вивченitl"i l.--

поредl,сiм творчiсть А.ýtобl,а_ Т lr.'', : _ _

N{.Фреп.riне,

На rrанерl.викоf{аЕня ixrri>l графiчнji]r ;l:,- ,
вгI".tива.-]и ст,илiстичнi особjlиtsостi. , _

засобll iнших видiв чис гсцтва" шt,

Брея. Рисr,нок кМеркl.рiй i до.rки К;. _ -
виконаний у змiшанiй технiцl - автор i,::,-
Т1,'Ш, ьРеiiду. бiлила. Оскiльки використ(_rБ1, 1-:_

вiдмtrвка. apкyli] набr,вас прозоростi экв:: _

Щiкаво. що ttомпозицiйна побr,Jова н;. *_

колrпозтrцiю А,Карона <Г[охорон Алt,.-рз, _

також розвивасться по дiагонз.-li. ] пaj]:-" -

пJан}, постчtIово йде в г.либин\.- дс) спо;,. _

,Чl,дожнrtк гоJоtsi{иIц cBoiM засоСlолt о.]..: _

контrрний l{алюнок. т},т пан\,е .-тllliя. э - ,

кольорова пляNlа. Tol,tv важлив'I},r с г,]-
композлrцii, 0днак простежитLr його важttо. бс -.
Броii створюс два головнi коrлпозицiйнi в,, _ -

два с},1исJових центрI.{- з обох бокiв аркr,ша. т_

в оптичнол,{1, ueHTpi маiiже нiщо нс flprrBe: ;

lваг\,. Цей двохакцснтний засiб коrrпон\вэ.*
бr.в актrальниii ще r, N-{iксланджспо, Baж_-jiiв.:

технологiчнил,I N,foмerrToм с в!Iкористання :
о"II1каК Оl,пи"-I - ВОНи допоr,{аГаЮТь XVJOii:H]::

дOсягти поцэiбного свiтrового сфскт-п.

lVlайже T,aK\,]it TexHiKy використав frю
аркr,ш.ii <<Саl,логчбство N4iрриi,. a"-lc цей
носить щс бt;зьш на.Iерковийi характ,ер. бо
нз iaJHbo\l\ п.-lанi -rc.]Bc Harti,teHi,

Бiэеir _

пL-,ст: - ,

прис\,тностi коро;тя,i на сюжст. д:"}кс пOп\,.lярн;:,:

l Ti часи. BiH лtiстить багато постатсй. 1 тал:.]

коупозицii художник\. завжJи важк{) зробtt.,,
акцент ca}.Ie та}{. де це с найдоцiльнiшиr,t. A,re в_.

робить ше rrайстсрнtl. виJi--ляю.lt1 i рg,зrtiраrrlr.
свiтлоr,t балдахiн. пlд яки\{ сrl.iить Kopo.1,:

Щiкаво. rцс цQ один з tIотирьох начеркlв 1_1
срiбного жOз;l& орд€rrv CB.filxa. отяlе. цсй apli\n.
як i н&стrпний. д.чlке вда]о вказ\,с на TicHt,,,
BJaC\lo]B язок рi:,tних видiв rtистецтв.

L{irtавим с i аркчш <,Стсля з гсрболt Генрir:
IV,,. виконзний поролr та пенз,lс1! з пi-lt-lвiir,о.t
aKBapejIJю та зо.-IотоN{ Цей apкvlll називают:
кращим взiрпеr"r \{истецтва /]ro Брея-дскоратор]а.

що зна\,{енr,с перехiд вiд tпкоrи Фонтсн6.rо :.
Jекоративногс сти;]ю \{истсцтва ХVII ст,

Значно {(il,{&ньсристitчнiши,rttt,, виг.-]ядают|
}loнoxpo]!{Hi рисчнклI А.Щrоб_l,а - r<Tva.Tc;

Пслrхеt>>" кВiдплиття Харiклсi>, (що, маб\,ть. :
одни\,l з оскiзiв для жiiвопрlсного цик.-lr,). Постатl
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ft r"*:ХН:i"" ТОХИ ПОРУШеНi, троюрiдною племiнницею жаннi лцрк)
ь:ц;;;йв м Фремiне слiд звернlти Щ;ffi ЦJ":Ъ;:ffi:"# rj:rr;."-rжiПtДГОТОВЧv РОбОТУ' ДО РОЗПИСiВ КаПЛИЦi в офортi, ui" r,uo1" в iталiйця АнrонiБ темlrести,
,::ЖТХ.,-#;#.-fi"i];ý:;,:::ж ;; iЪi; ;НЪ"" придворним х!ножником

ъ яких мас бr,ти згаJаrrа 8 ,r,о.,,] ),;;; 
"';;;;Т'Ч;i;Ж:.-*u:ffilНТr

l{e Пellc:rcirr Ж Бе,.l.,lа"*. ЖКirr" ," б*."rоп.ruпо"i 
*Пр*-, 

,,Ярrrарок в lrtпpr Heri,,(lбI9 р )вва;кзt-ться шсjсвром cBiToBot гравюри,Jцтво Жака Бс.п.rанжа яазивають тiсю l-te апофеоз l{IlcTC]r якiй б1,_то досягн\.то наtriпитr,.л.,. кл_л_л,,:_ ЦТВа ,\\'ДОiКНИКа ВПравJятllся з

КИ ПеРеВаНЦDКеНОЮ, ЩО ЗНайти единий флорентiйсi-;;Й;ufl|}ЁТ Й#iЪi#цинии центр д!жс важко, постатi майже як i Бе-т.цан*. i;;;За розlriром. поланi в \.сrfа,-.--- /ъл___л_ Е . же Вс1 х,\ЦохiНики Доби стltлю. uooo.xigi,, 
J;;H,;, T;j;## :*jf1 ;'ffiЖ":'#J;::,Ъ#:J#Т'';ими складками маскарадiв - першi його cepii;;; 

";;;,<Бата"тii
словом, композицiя хаотично Медичi>r,' -Вй;^;;

;"oTL;T;}:lT11 n",,_, l#; 
" 
#з ; qй;;;":"iJJ;ffi,]' i::"T, J,ж",;":;'Ilfкорюються 

ритм\,. якиl.i irl завдають 
rUР]\4ý'Л,lI)}. A;Ie ПtЗНlШа Його

--ов}iих apxiT.oKTrpHLI_\ gJe}{cHTiB. якi - 
'ГВОРЧIСТЬ НаПРаВ"]еНа Jещ0 в iншtе pvc;lo - !5l7 р..ь на собi 

"..,rо*iйо,r; ,;.;,".;;_: ::1..:::":РtoС 
ГРафiчн1 серiю з 50 аркrшiв. що

,,1,; .#ilт,".т;_"Yо_. це пiдготовчий i";i'й;; Ц;,;,?Ъ.;i"JiХi"";ý?;]";Ж:;
,lзно-\,житкоuо.о 

nnn"i.l?|ji 
чlt витворiв 

:':ол"_"^1,л, 
о-"; 

"oo'o.u" Ъ;; кстрата
; ;j; ;;, xr Jожн и Ki в ;:щ::i,,.,. ff:#, :i";'Jl'...., } J ";]:*:.**ъ яких мас бr,ти :lга.танjl R тquлr.l. ,,^-t:__ _

, fi;Ыl]l-;;**,ъ;**:1 ::itiЁii;;'';*;;i":i:ffi;" :ч"жп;vlrrprrlvdJtlзaцll, експресивного випадку.бluо Hapax";;li;.;"*."rd::Ж
9.i;;ЖЖ";Т,:ТН"-ЧJЧЗ"ji ::,:rfЧ"'d ;;;aHrrt робота iта"цiл-tського: rtайСТРа вiдомо д\,же мато з.ui*, "ро ;;;;;?"1ъ?,Jirз!т"h i:ц:ryж:liж:

],Ж1?,j::' iij3rr;-u"Э""","1:,* УлЗ-Й';";-;;,"_ rrабrтъ. наriгротескнiшi

:ij::' T'i"- ;:Ж:ЁХ"l'_, . TJ#?,Tfti" j*i', 
;.;; 

j.i;?, :}i'l i,]i:iЖ*Ъ-;
: - ор\{ilщl)I. }rOжна назват!l .токо,.lятt]рЕ; ,. \ , п_ л__ 

, - -, ,i:l Tu 
<Ба.rлi :i Сфесанiя , |iЬzэ-ОР\{аЦlJI. },0жна назват!l JeKopaTIrBHi р). Б;;";;;;ii;ij";;"ff;:-#ж::}|r::.lя паJIац\ HaHci та BiBTapHi ОбРази д.,iя ци\,I х\;ожник

--I]KOB- а-ТО ЖоДОн з цлr_х твоtэiв не тiйrппо _.л.".,_..,":. *, ЗВерТаВсT i до pe;TiгiriHoi--Р]КОВ' а'ТО ЖОДОН З ЦlrХ TBoPiB Нё Дiйшов Й","";,] ",,;;;;;:.fi;liЙ"i".rr'#;:1"j
#'"";,:i:*:iff"."'#J'"11i,**:*:, :!::y;;' ;;;;;;" .,62з-1624 рр). ,,вс"тиких

1_,,-J (-)Z()

*i# р.'iЁ цJ,i:j"i";rо, i:,u.,*T-' #j:*o;ffi;#1":JжH:T:,НГlноЮ <u'IPlr N{apii бi_-тя TI]\.HI{), \, ттllбБл.,,

них традицiй та вiдголоски ;;#;"Ё,;;i]' J'ТrЪ;],.LХ.l-:Ж}.#;rЦ!'ЗЬКОГ0 }{ИСТеЦТВа, ОДнак са}lого Людовика XiII зобраз; ;";;;;ремог_\.r с i вп"тив iта"riйськlrх маньсристiв на HaJ HaHci Кал",tо вiдлловився.Бе.rланжа. що можна побачити на отке ,r" 6.,о -..-,.^--_-----
_,v9r.lglunФr щч м(Jжна поОачити на Отже. це бr,в хr.ж

; l*i J'"?:Ж JTЖ},-iЖ",]i, j: j:p::i:t _: 
"";; "'*Н;;: 

;]Ж, ;x lfiT' Чffj;.IiJ}"?Ё;liJДН i "'u ",о" 1ф,::i::* 
'boi 1?.Ц'":;Ж}-1"",;;':

rrтя якоi припало багато подiй, щЬ ,,. :';;;;;;;"";#;#Т:"1?1?й#,Т:"..Х"":Н
Н:ififfii,'.ЁJ;;".т"нЯТ:i .фй";i;;'#iff;. так часто зверталися в TiЗ ЛОтарiнгii, з HaHci, . 

".ou.u*i J,,. ;#'Ъ#";"::fl:#;1ff#,:.r#ъ.J i#РД"п" своемЧ род}Iнном_Ч зв'язкУ з художНик бlв, певно, одним з перших графiкiв уАрк родини (бабка Калло oo"oo".iu* новому фрurцуr"*оr_у мистецтвi. гравюри,
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офорти якого були самостiйними, вони не
копiюваци живописнi твори. як це часто бувало в
його добу-, а iснували як самоцiннi, бiльше того,
живописцi пiзнiших poKiB копiювали самого
Калло. тобто вiдбувався зворотний процес,

Нарештi, останне iм'я, до якого хотiлося б
зверн},тися в KoHTeKcTi розмови про графiку. -
Нiкола Ланьо, i цього разу мова буде йти знов
перевЕDкно про олiвцевий портрчг. Бiографiчнi
вiдомостi про цього майстра дужс стислi - iсторiя
не зберегла нам HaBiTb poKiB його життя, ми не
знаемо, де BiH працював. невцоме HaBiTb його
достеý{енне iм'я. Його називають першрIм
видатним майстроп,r плеяди французьких
реалiстiв ХVII ст.. хоча його пйхц до
трактчвання моделi можна, маб,лть, назвати
швидше не реалiстичним, а натуралiстичним"
нещадно натуралiстичним, нерiдко до
rreecTeTиElнocTi. Такий же пiдхiд до моделi ми
спостерiгали ранiше в ск}-льптчрi Л,Рiш'е з його
миг!ъаннrIм тлiном тiла. Щiкаво, що роботи
Ланьо часто подiляють на груrти вiдповiдно до
тип},моделей, але iMeH моделей ми не побачимо
на жодному аркушi - зЕLтиIлаеться д/ъ{атиl що
лсторй не зберегла iMeHa людей. яких зофажали
таким нещадно фотографiчним способом. Ще чи
cTapi та стар}хи, чи сеJшни. чи п'яницi, HaBiTb
божевi"rьнi (.<Го"rова чо.товiка похилого вiкуя.
кПортрет жiнки похилого BiKy>, <<Смра, що
смiсться>). Також пропонувався подiл за
етнiчними рисами. дле майже завжди МодеJIями
J-IaHbo були люди з ни)кчих прошаркiв- яких нс
потрiбно б},lто йеа;:iзчвати при пopтpeTrBaHHi.
Idей типаж, €l,тегоричне трактування моделей та
схильнiсть до атрибутiв дослiдники пов'яз\,тоть з
моралiзl,то.IиN{и алегорiями, розповсюдженими в
народЕOму TeaTpi, народнiй поезii. ,\те серед
л,tоделей художника. правда, рцко, але всо ж
зr.стрi.Iаютьс_я i представники знатi (<Портрет
аристоk?ата в берсгi>). Том1, дослiдники схильнi
припчскати" tцо лише частин}, портретiв Ланьо
робив з flат}ри. Бачення моделi у Ланьо дl,же
Еезвичне, хоча в мистецтвi рiзних KpaiH е
аналогii - чи то гравюри. чи рис1т{ки, а,те Ланьо
не Jише вкрай нацралiстично передае Ti риси.
якi BiH реально бачить. BiH не чзагальнюс о6'сми.
не проlrчскаючи жодноi дрiбницi, що с!,ттево
вiдображr,еться на якостi його рис_чнкiв - вони
часто дробнi. завантЕDкенi деталями, розбитi
головнi об'еми. тому BiDKKo лiпити об'ем у
цiлом1.. Автор дiс так, немовби через погаЕий зiр
(що нерiлко д},же допомагае х.чдожникам)
користчеться окlлярами чи роздивляеться Bci цi
обличчя через збiльшчвЕl,тьне скло - BiH не лише
передас Ti найлрiбнiшi дsталi, недостчпнi

В i сн LtK {tAl'. С е р iя : Фiltо со cil iя. Ky'.il btlt.l,pr1,1tlei я - 2 0 (l],'

неозброеномr ок}-. а й гiлертрофус pea.lbF_,

формl Висл,васгься i г_iпотеза стосовно того. rL
Bci цr аркr.шi не бt,rи портретамI1 8 лря\1(-1\:,

розъ,мiriнi цього тсрзлiнаt а бl _ , ,,

узагальнювадьни},Iи оора-за}{и. тобтс
а,lеГорIlчНи\lи ПорТрстал,lи Чи старосl i. ,ttt - .

гл\,поти, чи то п}U{IIтва. Гротескнiсть образiз
ланьо порiвtlюють з гротсскнiстю персонад.i.
Раб,те.

Щс orHa га_l\зь. про як\ c.-lif зга:lатtt \(-)ча
Kl".Ibкorla слова\,{и_ дослiJжr-lочи шко.l\
Фонтонб;tо - ше i"rюстрчвання р\/кописних кЕиг
Пiсля l4t{0 р . з появою др}-кованих видань
р\,кописи \{&lIи витрим\.ват}l серйознr
конк\,ренцiю. KpiM тогс,. вiдтодt BoHI_

розраховl.вали вже на значi{о в\,жчс ко.lс
заrrовникiв. З'явл,lя.rися TaKi витворit,r:iИСТеЦТВ?
часто З приводт коро;riвського в'ТзJr- до \I1стэ.
закJюttOння династичного шлюбr.. зiшестя нз
престо,-I чи за церковним :за}lов.i]енням. Так. пiс,-rя

розквiтr, цього вид1, }.{истецтва часiв БrрJiшона
та франко-ф;lаý{андськоi шкоJи новий його
Зоjlотий BiK почався з 1520-х poKiB. особ"тиво
видi;-IяjIося прав"riння Гсярiха IL Наеiвiдо vtjmrtrttt
твора}.{и в цl роки бr,ли <<Часос,тов К;-Iо.]
Францr,зькоt>i. <<Часос"rов Генрiха Ii>> 1,5.17 р т.а
<<Часослов MoHMopaHci,i пр. l,ý40^]_i60 рр, :,-
творах -иайстрiв. що оформ,rя,rи цi р\ tiописli.
I]осднчваJI,Iся ще флаrландськl традицii .,;

нововведенняtr{и шкоjlи Фонтенбло. В оздобrеlrнt
такик р\,кописttих книг брэа_тl.r \TIacTb ialil
.ч\,JожникLI як EliKKo.ro дель Аббатс та Дю
N'IvcTbc [3. с. 73] fioc"Ti-lHltl:ll сперсLIаю.гься Iцо_]о
того. ч!I },1ожна гоtsорt{ти про оздоб;-Iенi
рчкописнi книги BJacHe шко"lи Фонтс[iб]-lо, ritl
JLIшс гIро Ti. що стБорюва-тllся в цi часи та ilraJll
опоссрсJковане вiдношення до школи. С.Беген
пов язv€ оздоблення <<Часословл, MOHý{cpaHci)) _r

irленаr,lи Бr.,авена. ,Що;rона та Россо. \,{отиви з

робiт якого використоts}.валися таь{" приl1\,скас
rtо;к,rивiсть участi iншрtх r,rайстрiв шк0,]и в його
офорv"-rеннi. Також спiрнrrпr за.rишасться i

питання Iцод0 iчtо;ttливоi }.частi в оздоijлсннi
рrкописiв Ф. {юбl,а, М, Ве;rлана. Ж.Ба.:сна. !r ж.е
цiкавиМ с кЧасослОв Кагеринtl дс l\{сдиЧi,l. щб
зберiгасгься } фондах Нацiона;lьноi Бiб;iотски
ФранчiI. BlH rtiстить наlзви.lайно цiкавi
r".riнiатюри. що привертають }:ваг\, псllедчсirr Tlrrl.
що iic парнi портрети дtтсii коро.lеви Катерини.
tцо ста_I!l королял{и чи королева\{и. Це.
наприк,]ад, парнi погрrцнi портретlr Франциска
ll та Mapii CTroapT. Фi"тiппа lI Iспанськог0 та
€лизавети дс Валr,а. Карла lX та €.цизаветrl
А_встрiйськоi, Генрiха Наваррського та
Маргарити де Валl.а. Ycl вони поданi з
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моли,говно скла;IениNtи рvкаN{и. жiнсrча л_остать 1_547 р бr,-iа створсна серiя з 12 апосто;liв зазаtsхц}r зображена позад}- ,Iо.-tовiчоi, Кожна \{аjjю;ками Прiллатiччо. презснтована Генрiхол,t.rрiбншш вбрання пророб"пена надзвичайно Ii Дlанi дс ПlЪ..ьс для'ii заlлкл дне. v i_i56 рТОЧН0, ЩО ХаРаКТеРНО Д"lЯ Bcix rliHiaTЮP ЦЬОГО Лirlозан. To:i придвоlrrr"r-, ..пuruЙ'Бо;rr*.r" ,час), створю€ лсртрет Анна де Mornroparrci. в;";;;Безпсречниrt r,rожна визнати. що * Коннетаб.lя Францii. f,о речi. ,,o"rari .u-rpi".'*"
i"tюстрt,ваннi рrrtопrtсiв провiднl,ро.ть вцiгравав ix зобразив в обрапrrсннi \\.дожник. Orn"opHa\,IcHT i посднr,ва]ися традицri щс псрейняти 

_ 
ни.rt з зобрахiоних l ГоraЙТ

ранньофранll\:зьки\ та ф,таrtандських Франrtиска I r,Фонтенб;rо.
rtiнiатюристiВ та HoBi вiяннЯ дЬби- яК i В ГоворltчИ прО виробИ з },Iетал\,. слiдldкоративнО-Вd\иIкOво\1\ rlистсцтвi ци\ poKiB" вi.lзначити K1.1bкa TBopiB_ щ0 japa.; np"ulruru*ro
прi] яке стис"lо пi:е lroBa:a;ri. ко"lекr{-iю jекоративflо-в}киткового NII{стецтва
Тенденцiт розвитк!, стиJю Л}-1ра Псредr-сiл,r. ц9 знаменитирi цит Kap;la iX.
1,системi ужиткови]i мистецтв зроо,]сний Kopo]liBcbкLll{ пplrJBopнrlrl MaiicTpoM

оскiльклt Jана доба с перiоJоrt надзвичайно [T.Pe-roHcrt. який с\.проводж\Iвався ще шо.ломолt i
тiснtlго взас}lозав язк\ rttж рiзниь,ти врtдаN{и шаб"lею i]ос;liдники зазF{ачають. що
\{},lстецтва. tlaco){ сriнтез\ }Iистсцтв. з1llна центра-]ьн}lй сюхiОт б},u обралл;lениЙ
apxiTcKTr рного стиJю JaKoнo\{lpнo спричини"Iа орна}iета"]ьни\{и l{отивами. r,rюблсниrrrr
стrl"-itсти,tн\ перс:бrJовr Bctcl сlIсте\,и вжиткових ý\дожНиItа\{и шкоJи Фонтенб"rо. - \{аска.!Iи_
\1истецтв, Готичнi rlеб,ri нс вписlва.lIlся в трофсяrtи- фрr-ктаr,rи. вп"-Iетени}4I,I в opнa}.reнT.
peHccaHc,oBi iнтер'сри. To\l\ створюються HoBi ix Ще oJHa рiч- прО якr,хотi.-lоСя б побiжнозгадатLt.
форlrlr й аиди, розповсiоJж\ються бl.фстп. - ,rtез,] Op:eHl, С*.Дr=а. що бl.в виконаний з
li]сс\ари" кабiнсти, l carTe гr,т лайхарактернiпrе пOзо"-Iоliеного 

_срiб;rа з вкрап.,]сFIням сrла,цi за
прояв.-1ястьсrI oJHa ,j основн!lх визначальнIIý l]ис ]\{а"-Iюнко},l Т.Щrо БреЯ. L{e бr,в один з десятLI
сIи.lю Фонтснб.rс - .,во.тюцiя opnu.,anrr. *о a Пl]L'-]),ICTiB- яыi larloBttB створ}tти Генрliх lII r lj78
ОднlСЮ з HaйBa;KrllB]LiJIi\ jtrBнimнiý особ.,rивостсй р, на I]eCTb ПояВи орJеIiV. а виконанi uo,r" бr,.оu
с,ти-l1о. Заr,tiсть готLtiного п"тот]ння ,, ,У'* 

i-i79 та i,585 рР Carl жоз:l з'явився 1- l5Sб р .'гРадllцiйнrrми виноt1,lа_]нl{}I11 грона}.Iи та пJющем б_r В_ З_РОб,-rеНИr1 Ф.tюжарженоN{.
пJIощLItlи вкриваютьсu арабескаrли. зображення Ще раз згадати про iта"цiйськi вплllви
'tiфо.lогiчьtи\ персснэ.Аjв та i,чнiх аiриб.rтiв Jове-lегьL,я. в KoHTcKcTl роJ\Iови про lбройнr
вкрап.lяються ts LrpHa\IeHT;t--lbHi коr,позиц;i. cl]paB\ HaBiTb Франuиск I протягол,t Mati;l1g
Есr,:iзll JjIя cTBopL'Hila чllс"lенних витворiв всього жrtття (Kpill ocTaHHix portiB) во"rодiв
\rI{стсцт,ва BI{KOH\ ва--тllaя крацI{\Iи х}дожника}{I-1 пара-Ifli{\Iи JamTYHKalIl,I та збросю.
_rобrr. (Iиttа.lо j HIJ\ \Ttl ,aрar;rо.,i.'1яlае\lо як в!IгоlоВlснitrlи rtt.lанськиrtи rIайстlrаr,,, ýдпд*.
саrrостiйнi роботи, ]эвJякi{ яКИ}{ ]r{оХНз отрI{,\lати 

,]а l L,HpI\a II. якrrй BHic cvTo франчrзький crraK r]
\ЯВ;IеННя про те_ якl carT,_ форrrи ii вttJи лтеб.тiв. приJворне }1истецтво. недо"rюблюючи iталiйцiв.
прI{крас. зброi icHlBa.lll To-]i. бо до",rя багатьох з'яви.-Iися lцшt течii i в дOкор}ванш зброi. I-{e бiв
Б,,робIв. Joкpc\la j коLi]тсвнllч rteTa.riB. с _l\;fie 

Е!ас.-_ ко.lи зброя та .lаtliт\Flки rticTll.rи в собl
liОРОТКОЮ. EBo.r Юц jя гL_\I{всс i в шпа.lсl]но\l\ НаИОi,lЬШ\ Ki.rbliiCTb )tоногра\t та
,r,тистецтвi. виробаr j \Iстэ.-j\. erla"-ii. l'3uarrpr.o.ri. opHa\feHTaJbHI]x rtотивiв. Ile бr,в той орнамент"
llrlстсцтвi- зброiiнlir справi щО з\стрiчасться i в тканинах. шrIаJерах.

Щснтроr,r розвijl к\ е\{аJьсрного \4истецтtsа юве.]1рних виробах. OpHaMeHTa"rbHi ,ойu"
ЗаЛИiilа€ТЬСЯ- ЯК i РаНiше_ Лil.rож. При cTBopeHHi С}'ЦРОВОJЖ}'Ва--rrt бr'JЬ-ЯК\-ДетаJь, У Пари;кi бi;rо
нс}вих. cauocTjiiHitx TBopiB LIacTo clBopcнo цlJY rtайстсрню зброярlв. яка
вIrкористов\,ва,]ися франц} зькi копii _ сllецlа-liзовано викон\,ваJа переважно
iталiйських itrapjo.-liK. J\{айсiри nop""r_r-uu.,r""" Kopo.TiBcbKi ]a}IoB,-Ieflilя i бr.rа прозвана (шк0.-lою
гравюраI,{1r. офортаrllт А. :ю Серсо, El]c.Tora. -lrврэ,> Iнко.rи HaBiTb к.тасифiкаrдiю зброi по
кси-rографiя-\{и з кнIdгII. HaJp},KoBaHoi в Лiонi. ,r,-rя гр\па1I провоJять за типо}t opHaN.{eHTv. Зви,rайнсэ.
тог0_ цоб BTi;r;lTri \ свос,\{\ видi мистецтва пIlшнlС сз-]об,lеннЯ признаttа.lОся .тишс :,lя зброi
rtаrтiфест франulзького }Iаньсризrц.. у сср. XVI пара:н_о[. яка викон\,Rа,lа с}то деiсоративнi
ст.. ) Лirrохti tlрацюс. мабrть. найвiдолtiшлий ф1 н}iцll. _tr] соl]едини сторi.rчя - 1акож для збрOi
rrайстер еl,tа"-тей Леонар Лirтозан (i-50_i _ t57_i рр.;. црнrрноi (пiс;rя загибс.-tt Генрlка II TlpHipr' v
Ссрс: його робiт цlБаво Bi_1 ,lначити пuоrlr.r"'обЬ ФLrаНцii бr.-rlr заборонснi)
постатt з портретни\,Iи рисаr.lи конкрстни\ осiб, r. , 

Взага;тi- орна\{ент вiдiгравав неабиякr ро.lь \-, 
форм_\ BaHHl сти,lю Фонтенб,rо r xapaKTepi
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мистецтва Захiдrтоi Свропи цiсi дgýlа загалом,
Гtrэавери, apxiTeKToplI. декоратори та майстри
х}дOжнього ремесла, ювелiри розроб;rяли
рiзноменiтнi tltотиви декору, щовикоi]истовувалися в рiзних гал},зях N{истецтва
Г8, с.з], За допомогою естампiв BoH}l
тиражува-rIися. Улюбленим орнаментом бу*
гротеск, перейнятий з ант,ичностi, у якомy
переплiтатися рiзноманiтнi природнi- фс,рьяи.Част,о opHaMeHTa,TbHi аркушi 

- 
являли собою

самостiйrri твори N{истецтвq а гrе тiльки ескiзний
матерiал. У самому. принципi пiзньоренесансовот
форми посилюсться декоративна тенденцiя.
{ ере: на li пош ирен i ш их орнам ента-l ьн их r.toTll BiB
доби маньсризму t{ерепахI{, змiТ, равлики,
рослиннi е"цементи Тощо. Просте,ку еться тяжiння
майс,грiв до незвичного, дивного, лiнеарногсlплетiння, виulчканостi вiзерункiв. L{e
фантаст,ичнi, iрреальнi комбiнацii. елементiв.
дещо ц],lучнi та надзвичайно УСК.,rаДНеНi, Лише
бли.жче до сер, ХИI "i. TaKi ]\{отиви
посryпатипdу-гься рtiсцем зображенняп.л бiльrд
реаъIrих рослин, KBiTiB, ToNly opHaNIeHT кiнця
XvI - поч. XVIi ст" називають остаrtнiм вiдгуком
маньсристичного смаку [8, с. 3].
Висновки

Мистецтво /{ругоТ школи Фонтенбло втiлило
в собi синтез iта.тiйських, фламандськлтх та своiхнацiональних традицiй: майстри стаци
продовжувачами маньсристrlr{них традипiй
IтацiТ. традицiй пiвнiчного ропtанiзму. Якщо
феномен Першоi школrI можна було назвати

Ю.В, Романе}{кова

Вiснuк НДУ. Серiя; Фiлософiя. Кульпtуро:tоеiя. 200: .'

привнесеним, то в fiругiй шrколi iнозс.,. -традицir не ст,iльки переtlп,lатлtся. cKi-,.'перероб;lя;tlrся, трансфо,rrrr вз_l] _.
пеiзеплiтаючись з франrrчзькимлт. Явиiце Др],.
l]Iколи зLlачно бilrьше заh,Iкi:IеI.]е на самолт1 ;с 1

}Роле9и, тlrо вiдбчва*пися в його середовl:-.
бlти бiльшr внутрiшнiми, у той час як вп.];1j
I1ершоi шкоJIи перейшов за Me;Ki зз\i:,
Фонтенбло. Однак T;i два фенопtени. не зВФкаi]:.
на cBoi вiдплiнностi, сприrlмаю.гься цiлком.

Отже, }{и ь,{аемо справу з }"TBC,pеHHJ{]\4 сдi{н,_
синтетичнот iтато-франко-фла мандс ь к .

культури, яка ста,та овосрiднlалl]жере..lс],l
натхнення для формуаання новOго мистецтва :
tнших kpaibax Захiднот Свропи.
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стилЕоБрАзуюl t{иЕ ФАкторь{ искусст.вА второй rпколы ФонтЕнБлоВ СТаТЬе РаССМОТРеНЫ ЛРОбЛеМЬТ Стилеобразования в изобразите.r-lьнOм 
"aпчЙ** Е}торой цIколь]Фонтенбло, Т,е, на рУбеже ХVI и XYii вв. Сделан акцент ";;;;;rл*#;;;r""rского влия}{ия.замене им и,гfu,Iьянского на примере творчест,ва основных представителей школы * М.Фремине.А.ffюбуа и Т.дю Брея.

J. Romanenkova
STYLE FОRМING FАСТОRý ОF FП\rЕ ARTS ОF ТНЕ SECOND SCHOOL ОF FОN,ГАINЕtsLЕАUEssay is dedicated to. ртоыеrпs оf sýle creation in Fiпе Дrt, Ъъоrо* of school Foniainebleau. the enij olX!-I and beginning of ХVII centurres. The асселt i, 

"" р;;;;j;Jй of F]emish irlfluence, герlасеrпепt Ьу thisfactor of Italian tЪаturеs. -Ьу 

_the example of creatiйty 
"i tb. mаiп rept,esentatives of this Schoo1 -N{.Frenrinet. A.Dubois and Т. du Вrе5,.
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