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взаемовпливу

поqинаючи з KiIIIц XIV ст,

до Фралщii почшм gгiкатися

художЕики та ремiсники з
Iталii, Arrrпii, Флапдрii, Вже

у цеЙ Еерiод було закrrадево
пiдвалини того цроцесу

культур, рiзшоманiтнrtх

Про маньеризм, щ0 був принесений Еа

французьку земJIю з Iталii, найsастiше ЕиIпуть,

Й BiH охоIIJIюе щlомiжок чаоу мiж Ренесансом i
барокко, зЕамеЕуючи собою зIаI\4 в iдеалах гар_

Moнii в кпаýцтшому мистеtхгвi та BиKJпtKae црll,
мат емоцiй на деяку штучвiсть переживаrrь. Щя

точка зор зашадто обмежеяа, а багато в чому i
HeBipHa, IHKorдl стияь обмежують yмoBнIfi\,fir ме_

жами; 1520 р.- смерть Рафаеля - та 1620 р, - дата,

КОJIИ, ЯК ВВаЖаеТЬСЯ, еСТеТИКа MaHbePIlx3MY ПОЧИ-

нае вшIерпувам себе, Зрозlмiло, що щ процеси

в кожнiй KpaiBi проходили по-рiзному. Хроно_
логiчнi Mexi можна сПРИЙrМаТи лише умовIIо, дJUI

зррноотi корисlуванIш хронологiею. Iтшtiя зно,

Bf ста" батъкiвццлною нового стиJIю, де BiH зарод-

жуетюя вафанiше. Однак, iтапiйоький маньерк}м
- помття т€ж Е9 суцirrьво, вiдмiтнi оообллвостi
проявiв стпJIю заJIеха;и вй теографiчнrх озвак,

поясrдовалося це софально-полiтиqними }мова_
ми в lталii,.яка ва той MoMeiп не явJuIда собою
едлшй оргапiзм. На деформу,валurя iдеалiв Роне,
oalrýy вIUIивадо багато що - вiд релiгil&мх вiйн до
протистоянЬ вепиких динаотiй европи. Художни_

ки, що ще спирzLJIися на увЬерсашьну гармонiю,
цочинають постуtIово входити у IIротирrччя з

власними перекоIr8Енями. Маньеризм називЕlють

часом cyMKiBiB i трrвоги, коли lштуsва iмпуль-
otBнicTb пflrемагае прирошi вiдчуrгя, а уява бере

верх над pea:tbнicTto, Сам терйн (манФаrl Bta(o_

дить ще з XVý ст., його авторýтво приписують
iталifiцям, що позuаrIаJIи таким sином iррацiо-
Halbнi тенденцii та аrrгшrатура.rriзт\{ художникЬ XVI
ст,, якi скJIада;Iи свOIо роду опозицiю MaЙcTparrl

Високого Вiдродження, що засновувапи свою
творчiсть па дослiдхtеrцi патури. Однак, той са-

мd TepTrtiH використовувади в KoHTýKoTi вrвчен-
rrя францрькоi куртуазноi лiтераryри Середнiх
BiKiB. Texвirqy, маЕеру представникiв стиJIю завж-

ди легко впiзнати, хOча вони й маrсrгь рiзнi Kopeni.

<<Ivlaнepа>> завждЕ сгrриt&rааеться як iнчгррлеЕт дJIя

впЬнашц стилю, але Ее гIроýто як реqrльтаг вщ)а,

зу епrоцiй аЕюра. При використапнi TepMiHy <<ма-

Еера>> в бiльшостi випадкiв маеться на разi не-

стача деякоi природностi, що вже само по еобi

вик[ючае пбзиrlвнi елементи наступпоm аналi-

зу. .Що того ж, досrriдники розрiзвяють поЕяття
(маньеризм> i <<маuерне мистецтво)), останЕý

даJIеко пе обов'язlФво мае б}тт,l впаене маньерис-

мqЕим. Рi*тиlцо вбачаюгь у Mipi вrrюнченоgгi та

передачi форм. IIапевно, маньеризм бупо б не,

BipHo сприih,tати лише як художвiй стиль, що хро-

нологiчно йде за Ренесансом i передрiкае HaсryII
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мiсцевrос шкiп, художЫх менер, якr,rй досяrне сво-

т0 rшотЕю на межi XYI i ХYII ст. IJей цроцес з8-

вершитъся утворенЕям органiчноi iта:то,фран-

цузько-фпамандськоi купьтури, в котрiй yci три
комцоЕеlrги живJUlть один одшай. Фламандська ера

у Франфi Еастеuе на злапri хu i xul gт., тобто в

перiод Щругоi IIIкоJIи Фоrrгепбло, iтапiйська ж по-

чалася ще напрlпсirпri xv ст. cTrocil&пц,rи появами

майстрiв за Шарля VtrI та Луi ХII. Однац <зопо-

тий Bircr> франryзыоi ýшьц?и розпочнеться лиIпе

за Фрашдиска I. Саме за його rryавлiнrrя дpip сrгри_

муе небачену до ткх пiр мiць та шrшнiсть, отае

1чIсцем палоN.lниIrгва вченIа( i поетЬ, >iryдохнtасЬ,

король, члени його родини, звrтъ, ваб;тлжева до
троЕу, стають roIlовfiими замовIlика},rи, позбавlв-
шп,l феi ролi церкву МистtrЕво перестае бутп мо-

ýастирськиNr, отрим}точи cBiTcbKe забарвлення,

вiд Troc часiв <антrrгезою середньовiчноi моралi>

е девiз Рабпе <<Роби, що хочеIID), цо надае волю

творчим оообистостям, Приховавi готичнi тон-

деIs$i це вiзьшrуть реванш свою часу, але це вЦбу-

деться значЁо пiзнiше. Вiшrпцl вибiр сюжетЬ, звер

EеEIýI до аrпиsностi, cBiTcbKa тематика, цри,щор
ний приспrак кульlури - все це було в новину

фравlузам, якi з хадвiстю вдЕхали повiтря рне_
caнcoBoi ITa;Tii.

Фравчiя перетворюgгься на свот0 роду аре-

ну боротьби двох rтилiв, ,rpox дiб" що тривала до
тих пiр, поки нове тlачало повнiспо не вrгiсrп,rло

старе. Фрапцiя ХИ ст., вiрнiше, Фраrщiя Фран-

циска l змiнюе мову художнiх форм, створену
Фраrщiею епiсrопiв i бурхуа ЖП ст. Гсrгиsво ми-
стецгво вж9 не могло спiвiсrryъати з Фраrцдiею xyl
ст. Художлцтки перестаJти бути вt,tклпочЕо сrцrгами

вiри, воrпа все частiше звергаються не до вiчrтях
тсм д}ховноrо cBiry, а до IIIвидкоплинною, зем-

ного образу cMepHoi Juодивиl. Iнакше кажуIи,
Франфя поступово, з обережнiсто отяryе з себе

чсрн€Еу рясу, зЕаходячи цiд нею пишноlу при*

дворЕоIý вбраrпrя. Оскiльки фравrryзъка культу-

ра, подiбво до багатьох iHшDq повиrпrа бlпа вчи-

тися в шлодi Флореlщii, фращвьld дух шýаав-
ся присюсувати дJIrI свото обrп<о,ry KJrаcIr'IHy мову

форм, уже двiчi очищеЕу грецъкшt{ i флореrrг-
iйСЬкшrt д},хом.

ю. Романенковfl
мuсmецrпвознавець, лl,, Кuiв

IIРоБлЕМАФРА.нцУЗъкогоВАРIАнТУМАнъ€РиЗМУ
ТА РОЛЪ ШКОДИ ФОНТЕНБЛО В ХУДСЖНIЙ КУЛЪТУРI

ФРАНЦIТ XYI СТОРIЧЧЯ



-барокко. L\e й етан духу, фаза свiтосприйняття
тtsорчоi особистостi. Як це бlце, вшIриклад, з ро_
маЕтизмсЕчr, _ цФ б}Ф gе тiльr<g художнiй яащ)я-
мок першоi чвеФ XD( ст,, а й стац тvtввий ви_
IIикЕути кожпоIо разу в ту мить, IФлн художЕик
перебувае в розладi з 0точуючою дiЙснiстто та rTe

бмае шJIяхiв дJи вщоду з слrryафi, що скпалася,
тобто, копи cBiT його уяви катастрофiчно не
спЬпадае з рсальЕiстtо, що цркlводЕть до крЕи-
ry сприtfitяття cBiry, Так, мабуть, мох(аа сказати i
щ)о маЕьсрк}м - кохна художня доба мае sдасну
маЕьеристп'Iну стадiю евоJIюцii, Kplfirиcнy за ха_

рактером, irrакшу за сугтlо, Але яоцяття кризис-
яостi в даному випадцу Ее пес€ н8 собi вiдблrгrqу
заЕепалоgгi, скорirшс, це ознака iнакомислепня, Не
гiрше i нý цраще, а просто iнакше, Про це слiд
згsдуватI,I IФ)t(ного разу, коJIи зустрiчаетьоя rега-
тивна поверхова оцiнка маЕьеризму як культур-
ного явища.

У Францii <триумфаrьна хода маЕьери:tмр
розпочаJIеся за Фраrцпска I, що перетворлв свiй
двiр яа центр, ос9р€док розвитку культурш, пе_
peнic йоlз в одIrу зi cBoix заrtriськпс резидешriй -
Фоrrгенбло, Ерrriзд lсуди BiH Еазив€tв rrриitздом до-
дому. Саме Фонтенбло i став батькЪщкпою фрап-
цузького Bapiaнry мапьеризму, ryт з'явилися
першi TrapocTKE феЕомену, що пiзнiше розпов_
сюдлш cBiй вплIв спочsтку ва ГIарrж, а псrгiм i яа
iвmi краiни европи, таким чином отримавшк
iнторвацiональний характер,

Розрiзняють IIтпту tшсолу Фонтtнбло (1530-
l570i рр..), з fiкою пов'язана дiяльпiсть Россо Фьо-
рептiно, Ф,Прiматiччо, Ir. делъ Аббат,е, Л.Пеrтвi,
А.Карона та iншпо<, i Другу (1594- l620-i рр..), на
яIý пргrвдае творчiстъ таких майстрiв як Т. дю
Брей, А..Щюбуа, М.Фремiне, Ж,Бюнель та iншi,
БЬшiсть круm{их майстрiв бу:rа в тifi чи iпшiй
Mipi пов'язана зi tшсолою, бо Фоlrгенбпо став оее_

ред{ком розповсюдкевнrI HoBoIý стиJIю. Важко не
погодитися з тим, що хоча чвgпенЕi художники
працювали пiд безпосереднiм KepiBHmuBoM ус_
JmвJIеЕrж iталiйцiц слiд mворrги скорiше rтро зба_
rач€ишI, розlIIиренIlя професiftпоr моrкллшостей,
ocBoeкHi досягýень маЕь€рlк}му, але нiяк не про
беззаперечне пiдкореняя чи цлшirповання маЕе-
ри. Справедллвиtrl слiд ввЕати й те, що живопис
самих iталiйцiв, щlаrцоючих у Францii, Ее заJIЕ_

IIIпвся незмiняим.
Одвак, хронологiя ЕIкоJIи Фовтецбло е не

щ)остою. KpiM роздiлу на Першу та fiругу шlо-
rи, ictrye ще й розподiл па uерiоди вJIасЕе Першоi
IrIколЕ. Кожен з ii qсrfцрьох хровологiчшпс вiдрiзкЬ
мае BIIacпy Mipy вrвчевостi, lgд;ъмiяафfuti момен-
ти евоrпоцiйного цроцесу, основцi персояалii.

Перпий перiод Першоi шкоJIа ц)ивае до
1540 р., i почиваетъся BiH не з l530_x рр.,, як зазЕа-
чаrоть нашi дослiдrшкиl, а тФrп ранiше. BiH пе_

ребувае <<пiд зiркою> Роqсо, що демонструе туг
вовий декоративrrий стиль,

Другй перiод почався зi смертю маестро
Фьорентiно, а трохи пiзкiше помер i Фраrtщск I.

Biдtlmli п)ловуё Прiматiччо. Однак, цей етап оз-
IичеfiIй деяким явищем, що йоm тJIумаIIатъ под-
Bifuo, - BiTToKoM багагьох iтадiйськп< майстрЬ з
Фокгенбдо. Щей феномен мав як BeraTTBlle, TaIt i

позItтввýе знач€Еня. З одного боку, художники
запЁшали резидевцirо, де все актlвнiше беруть
стq)Ео влади в cвoi руки фрашryзи, тобто iвозем_
не володарювапня в кулътурi замirшоеться мiсце-
зmл,. Але з ilrшопэ боrqу, залишаючи Фонтенбпо,
iталiйцi осiдаютъ в iнuшп< регiонах Францii, а пmiм
i iшпкх Kpaiн, TaKr.M чином, вовий стипь, що сфор-
мувався у Фовтенбпо, отримуе сво€ розповсюд-
жеgня на всо бiдьшiй територii. Л,Пеннi ociB у
IIaplaKi, де залЕшuIися i фраrirц,зи Роцrтеrь i Ка_

рон. ФлаtuандеIр Tipl виiхав у ArrrBepпeн у 1550

р. MilriaTo 1548 р. закiжI,в життя саil{огубством, а

тиiтшriйдi _Кассьяцемisi, Банакаваrrло i Фалrryццi
- Iювернулися до lталii. Саме в це й момекг прь
вiдва роль поступово починае переходити вiд
Фоrrтепбло до Парижа - столиця стае осередком
HoBoi культlри, наслiдуючи у всьOму Фонтевб_
ло, aJIe творчо переосмислюючи його новатор-
сIво.

Особrшво шлiднr.шr i багаtлтм у гашузi спЬро-
бiтrшцгва iталiйськlл< майстрiв з мiсцевлшrи був
третй перiод. Саме в 50-i рр.. XVI от, оздобrпоеть-
ся т,зв, Бмьrий зaJI заммку Фонтенбпо, одиIr з
найтrоказовirштх у Bcix галузях iHTepepb доби. Од-
нац трстiй rrерiод Пеpшоi шкоJIи був позяачеюй
i втратал,tп - l570 р. Еомирае Прiматiччо, а 157lp.-
деш Аббате, У ф роки пде бiльш шно формулсть
ся, вrасристалiзовуються зовнiшri озЕаки стиJIю -
примат рисуЕIqF, дiллii, чистогfа палiтри, свод сю-
ж€тiв явЕо щiфологiчного сrrря}{уванЕrt, елегант-
на MaHepHicTb постатей, гоjlовуюча роль оголе-
ноrо тiла, все зростаюче зеаченtul пейзаху.

ГIро четвертий перiод Першоi шitоди гово-
ритп сшаднiше з& все, бо багато хто з Tlo<, кго йоm
qtворив, пiшли в Еепа}t'ять. Прiзвища Руджiерi чи
Дк.-К. дель Аббате мало вiдомi, а бiльшiсть ixнix
робiт зlпакла.- всрачена чи зниIцеЕа.

Однак, ,Щруга пкола Фоrrтtнбло дослiджена
ще гiрше черз.тi ж цриtIини.

KpiM хронологiчното розподiлу icrrye щэ й
роэдiл художrтrдсЬ шсоrпа на свою роду пiдгругlи -
KaTeTopii. Нале:кнiсть майчтрiв до певвоi KaTempii
визЕачапася ixHiM походжеIlЕя, вIuIивом тrри,Фopi,
звачек{ям того виду мистецтва, яким воgи зай_
маJплся, ппатýею i, нарештi, piBHeM професiонал-
iз,tу. flосить сrryднi вiдомостi щодо цiеi своерiд-
поi rшса.igr зберегJд(ся в tсоролiвiських paxprKax. З
ню( можЕа дiзнатися, що в IIерЕIих двоь наfшреь
т!DкЕiшю( катеmрiя зЕаqилися Ti, кm гrраrцовав <<у

стуцi та жlвоtмсi>>3, Серед них згадва,тrися Б. да
MiшiaTo, Н,Беплан з Модени (до 1538 р.), К Баду_
еп, В,Барон (мiж l538 i 1548 рр.,), А.Банакавшшо,
Л,Пешi. Ф,Кассьяпемisi, М.РощгеrБ i ХСМусlъе.
ýо тртъоi KrreTopii шшежав А.Кароц пiсllя i 552 р. _

Е даь АббаIЕ, цiсш 1556 р,- фpKiepi. Серед живо-
rшццв чrrверrюi rca:eropii зазЕачався А.ФаlrгуIц1i,

Але rrе дивJuпIись на Bci rрадацii - розподiл
ва пе,рiоди та KaToropii, - обидвi пIкоJlи Фонтевбло
MaIoTb загальнi BiдиiTBi риси, що характери:t},ють
стиJБ у цiлому,

Фонтецбло дав обличчя мистецтtsу Франфi
XVI ст., сформlвав йоm нову подобу. Ca:r,te Tarrr

н8родшIося нове французьке мистецтво. I]e був
унiкальний серед iншпх резиденцiй замок, який
звався культурною столицею.
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Зараз духе важко об'еднати в своiй свiдо-
MocTi урrшки докумеIтгальIilD( вiдомочгей, розпо-
ропеяi твори, прiзвища. 3анадто багато лакун
}творилося rрOтяп}м отолiть у масивi MaTepiaTry.

Саме Tiei мкгi, кошr Фраrrцiя вИiйшlа вiд BrracнoTp

опадку навiдстань, що дорiвлшое вiдставiмiх Фло-

ренцiею i Фонтенбло, нова IryльтурЕа столяця
привеrrа iI до сошlяу qрецькЕ( i ршчrськuх богiв,
героiв, цривчиJIs до i)<шого аIIтЕtгного вбраruи, а
потiм i до наIютп. Ще стало повною вiдмовою вй
мiсцевлос форм, Kiнцetr,t традицй Сецlедвьовiччя,
замiною мiсцевотrr реквiзиry iтадiйсьrсою хуIюю.
Iсrорiя обрала Фоктеrrбпо об'еtоом дшI немпIу-
чmс змirr, а Фраrrциск I став fr найяснiшrцл зц€lряд-

дям, Франциск зруйпував кодишяi дотни, бо

франryзи до ньоп) uеребували в MopoIqF, Ее ма-
юrтп свiтла зиавь. Короrшо дfiqrва]Iи за культурцу

революцiю, нарiкаючи його переможцем нео-
свiченостi, Замок Фонтенбло, його резlценцiя у
60 rоц вiд столm\i, став KyHiBepaJbHoю майстер-
нею>>а.

lгаJliйцi <ругоi хвидЬ>, що стади цередгеча-
ми формуваннf, BJIacHs франlдузькото маньериз-
му, принесJIи з собою Ее JIцше нову iконогрфiю,
аде й BiдliHrre gTaBJIeflIllI до peлiгifuIiD( доIм, Еову
сюхетцку, оrецифiку ж8нрвоi сЕстеми. Наюлос
робlвся на аlrштsЕiй мiфологii, icTopii, лiтераryрi,
античнi сюжети не тirгькп викориgтовуваJrЕся у
(чиgтому виглядi>l, але й проекtува]Iися па су-
часЕе життя. Форлryвався повий тип мислевЕя
}ryдожЕика> схиJБIтою до алеюрii. Оскi.тьки ropв
був oeHoBHrar,r замовЕиком, дpip жлв за заIФýаJrtи
йою фаворитки, 8 ушобяев:аr завяттЕм знатi в

резидеrщii бупо поrповаtтIя, i на багато рокЬ rB-
ловЕою сюжетЕою пiнiею стали йфп про боги_
ню поJпованR I Щiану, ix чкслеlшi варiацii. Дава,
оточуrочi i't батвточисеlънi вiмфк, аrчrури ft eaTrr-

рЕ Ее Ф(одили з попотвн та сrорiнок кruтг Сцешr
поJIюваЕь, куilань, зображенtя богш пер€д JIю-
сц)ом чи в оточеннi цiлото coTnry alrypiв змуси-
ди худФкнцкЬ виробrтги i сиотему cra,BoпiB, яка
доводиIв iхтшо апеmрr,rчЕу мову до досtсоналостi,

Таким чином, мiфологiчпi сюжети стояJIu
на першому мiсцi. Все бirьшопс значенrrя яабу-
вае портрет, Прп popi царювала справжня порг-
ретЕа IIecaMoBиTicTb. KpiM того, порц)етнимЕ
рисами надiJцIJIися числеrцri переоаахсi мiфюгiч-
ню( та iсторичшог сцеrr. Розквiт портрепIотý мис-
тецЕва црицадsе Ёа друry половшIу ХИ ст. А ось
з репiгiйним ж&IФом сиryацiя акJIаrrася вельми
скJIадна, Поястrlоеться це неоднозна!IЕим ставпен_
Еям художникЬ добв шIкоJIи Фонтепбло до дотм
церкви, iЦHiM хrпшлвлц,r, бетпежrпшл духом. З од-
ного боку, вони прагЕrгь вiльводрtств{l, розху_
TocTi, rульту Bcboru земног0, тпirшоi оболонки, а
з irт.поm - 0тращються фrпом цорвати з багапов-
irсовr.в,rи традицifrtlи, що йrýшо ryспrllи rорiшrя в
iхнiй приборканiй допипi свiдомостi. Ще й було
одним з багатьох протирiч стиJIю Фонтенбпо.
Тому поряд з Еоваторством, новим стшIем, но_
вим типом мисIЁIIЕя, тощо завжм мова ftде про
прIФ(ов{lну IотиIIЕу тепденцiю, що цilоlпл не зни-
кала повпiстю, а лише перiодами вiдступала па
друг!rй rlпан. Мвслеrптя цудожrшкЬ i постЬ мало
дуалiстичний характер, але в ту мить, про яку

йцсгься як щ)о стrаъ Фоrrтtпбло, cBiTcbKc начаJIо

бер верх. З одвого боцд мисгеrцгво оспЬуе земвi
Bтilcl, з iнmoi - нагддуе uро ixtuo IIIвидкоtrдияЕiсть.
Поступово хмурпий мiстицизм Середньовiччя
знову прtD(од!пь на эмiну духовкiй цогiдностi.
Вiдбуваеться це в гшинi Коrrгрреформацii, сягаю-
чп ryльмiнафi на межi сторiч, тобто за Гепрiха IY.
Художяrл<и зновузгадартъ цро те, що тiлесна обо-
понка пюдини, яiу воци з такою насолодою оспi-
вували, - це JIише в'язЕIщд д.тtя душi.

Маньерrвм того перiоду, що наtiяскравiше
вцrIвився в графiФ Ж,Беллаrока, - це вже Ее зовн-
iIшlя тра формаьнвли засобами, а вир.lз духов-
шх пошговхЬ. {о регiгifu*rх сюхетЬ звЕ)тшIися
Bci майстри шкопи Фонтенбло, Одвак, iснувала
ще одна тендеrчliя, яку значЕо сdrаднiше розрiз-
tпtти. Ще ir*терпретачiя репiгiйню< сюжетЬ ryдож-
никамr.t вовот! поколiння, що прагнули знайти
золоту середиЕу, споrryчеючи зовнiштli засоби
Еового стиJIю з релiгiйншл смисjIовим наповнен-
няtrt TBopiB, таким чиrrом, що це готичш,rй, рлiг-
йlмй за дп<ом пriст прибцрався у форму повь
го стиlпо.,А передтечi HoBoIý стиJIю, iталiйФ (дру-
гоi:<вилi>> до rrриiзду у Францiю маfпtе Bci cBoi

роботи створювали на релiгiйвi сюхети.
Не дивлячись на те, що культура Фравцit

часу школи Фоштенбло MaJIa еут0 iталiйське об-
лЕгuI, все ж це була rrише зовнiшrrя оболонка.ши-
ця, хоча i дпке зя*iца, ClTHicTb все одно заJIиIýа-
лася глибоко нафональною - франlryзький дух
ц)осоЕIував ii паскрiзь. Тiльки Франфя з ii велш-
чезнЕп., куrБътiff.Iм спадком бупа в змозi змirшлти
peнecaHcoBi вiянЕя Iталii так, щоб пройшов l и
через перiод мiцного <<обiта.тення>>, породитЕ
суто фрашryзъку кулtьтуру i не стати худохньою
lолонiсю Iталii.

r Гурtпчк,Т. Францiя, сmр. 149. ]l4,, ]9]4,
2 !,о цiеt проблемч зверпlалllся в cBoi|x працях Н.Маль,

цева, Н.Пеrпрусевuч, В, Сtпаро ёубова.
Э Pelit Larousse de la Peilltire, р.637, Paris, ]979.
а FопlаtпеЬlеаu. Cataloq,le de la е.\роsttiоп, V,i, р,12,

Ottawa, l973,

:Е
Ф()
о
)-

хо
Ef

то
а
Е
ФF
х
о.(!
l-

S
Ё

БцоЕ
б
l_
i=
-
Et
i!
а.F


