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Серед досліджень біографії та творчості Юрія 
Чаришнікова, художника-графіка, випускни-

ка львівського мистецького середовища та актив-
ного учасника міжнародних виставок, обмаль ін-
формації в сегменті його праці над ілюстраціями до 
дитячих книг. Для деяких образних ідей, які потре-
бували некласичного, осучасненого трактування, 
митець використовував естампну техніку літогра-
фія. І це в той час, коли більшість художників пра-
цювала в класичних чи авторських ручних техніках. 
З поодиноких публікацій про митця варта уваги 
стаття Людмили Ніконенко «Юрій Чаришніков — 
майстер графічного мистецтва» [5], присвячена 
творчості художника в цілому. Проте в статті немає 
згадки про досвід митця в створенні візуального ци-
клу до дитячих видань. Своїми думками відносно 
своєї праці ділиться сам художник Ю. Чаришніков 
в інтерв’ю Галини Вдовиченко «Я заряджаю білий 
аркуш, як Чумак воду...» [2]. У статті Наталії Дуд-
ко «Бренд львівської графіки» [3] автор описує 
творчий доробок митця в станкових листах і в сег-
менті його оформлення літератури для дорослих. У 
праці Володимира Стасенка «Спадкоємці першо-
друкаря» хронологічно згадана біографія і творчий 
доробок Юрія Чаришнікова. Дослідником укладе-
ний словник митців випускників та викладачів ка-
федри графіки Української академії друкарства за 
90-літню історію її функціонування. Словник допо-
внено фактологічним матеріалом «Графіка в систе-
мі національної поліграфічної освіти: з історії Укра-
їнської академії друкарства» [6].

Казку відомого російського письменника і 
культурного діяча родом з України Корнія Чу-
ковського не раз оформляли вітчизняні і зарубіж-
ні художники, а книгу тисячними примірниками 
перевидавали з різних видавництв. Сюжет казки 
був екранізований — створений мультфільм. 
Факти з історії написання твору засвідчують про 
певний опір тодішньої радянської влади і застере-
ження з боку педагогів відносно випуску такої кни-
ги. «Залишивши критичну діяльність, Чуковський 
перемикається на літературу. Але писати про пе-
ремоги соціалізму йому було нецікаво, і він береть-
ся за ще не освоєну справу — написання казок. 
За перші десять років після революції Чуковський 
створив свої головні і найкращі казки — «Айбо-
лить», «Мойдодир», «Муха-Цокотуха», «Теле-
фон» та інші. Цікаво, що в ті часи йому довелося 
буквально битися з педологією, яка «захищала» 
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дітей від його творів. Приміром, вони оголосили 
вірш «Крокодил» злісною пародією на творчість 
Некрасова, а «Муху-Цокотуху» — прославлян-
ням куркульського і міщанського побуту, що за-
вдає радянським дітям непоправної шкоди. Влас-
не, багато хто досить сильно помилялися у вито-
ках його творчості, — письменник Еммануїл 
Казакевич, наприклад, ніяк не міг повірити в те, 
що казка «Тараканище» не виступає як сатира, 
спрямована на Йосипа Віссаріоновича Сталіна. А 
проте, казка була написана, коли Чуковський ще 
не знав нічого про «батька народів» [1].

Один з небагатьох художників Юрій Чариш-
ніков — яскравий представник молодшої гене-
рації митців другої пол. ХХ ст., випускник Львів-
ського поліграфічного інституту ім. Івана Федо-
рова (Українська академія друкарства), який в 
оформлені дитячої книги апробував техніку літо-
графії. В естампній техніці літографії створив 
одну із своїх перших серій — ілюстрації до каз-
ки Корнія Чуковського «Муха-Цокотуха Тара-
канище» [8].

Саму техніку літографії винайшов у 1796 р. бава-
рець Алоїс Зенефельдер. Літографія (від грец. 
λίθος — камінь та грец. γράφω — писати) — вид ес-
тампної графіки, малюнок виконаний на камені (в 
основному вапняк) спеціальними літографськими 
олівцями і тушшю, після хімічно-технічної обробки 
нанесена фарба під тиском переноситься з плоскої 
друкарської форми (каменю) на папір. Це перший, 
плоский (офсетний) спосіб друку — застосований 
в поліграфії. Літографію активно використовували 
наприкінці ХІХ — на поч. ХХ ст. художники і в 
поліграфії для створення афіш, плакатів, різного роду 
графічних листів.

Характерна художньо-пластична особливість 
техніки літографія — це подібність малювання 
манері олівця, туші і пера; легкість і тональна про-
сторова площинність. На відміну від авторської 
техніки туші, пера та олівця, з каменю можна 
отримати кілька десятків відбитків, а сама поверх-
ня каменю має природну фактурність, зернис-
тість, чим додає лише більшої ошатності на від-
битках. Трудомісткий технологічний процес від 
підготовки до друку з каменю вимагає від худож-
ника вправності, послідовності і великого терпін-
ня у малюванні. 

У 80-ті рр. художники використовують естампні 
графічні техніки ліногравюру, гравюру на пластику, 
картон і, як виняток, — літографію. В оздобі дитя-
чих книг вони вдаються до застосування кольорової 
монотипії. Митці здійснюють пошук в комбінації 
технік, таким чином і варіативності художнього ви-
раження. В оформлені книг частіше зустріти засто-
совану техніку акварелі, туші і пера, а також вико-
нані ілюстрації в змішаних техніках. 

Свого часу львівське видавництво «Каменяр» 
запропонувало Юрію Чаришнікову обрати тему, 
твір для художнього оформлення. І він обрав та в 
незвичний спосіб проілюстрував казку Корнія Чу-
ковського «Муха-Цокотуха Тараканище». Книга 
розійшлася накладом в 250 тисяч екземплярів, а 
вартість становила — 25 копійок. Кожен з митців, 
хто брався за оформлення цієї казки, прикрашали 
книгу яскравими ілюстраціями, загалом малюнки 
були створені в акварелі, з використанням туші і 
пера. Здавалося б природно дитячий твір проілю-
струвати кольоровими малюнками. Та, на відміну 
від існуючих кольорових взірців, Чаришніков про-
понує чорно-біле графічне вирішення. Художник 
створює візуальний матеріал на камені з подаль-
шим друком авторських відбитків. Чорно-білі ма-
люнки з тональними переходами олівця і туші мож-
на відчути і теж вважати кольоровими. Малюнки 
рівнозначні кольоровим взірцям і навіть складніші 
у виконанні, бо через обмежену палітру художник 
має передати асоціативний колір. Відчуття 
різнобарв’я, кольору і тону — без використання 
кольорових фарб. Засвідчують фаховість та досвід 
самого митця, автора малюнків [8].

Ілюстративний матеріал Юрія Чаришнікова ви-
різняється віртуозним виконанням рисунка, побудо-
вою динамічної і складної композиції, продуманим 
виразом образу і характеру дійових персонажів. Ілю-
страції є авторськими та неповторними, переповне-
ні великої фантазії митця. Обрана оригінальна ес-
тампна техніка, яку митці не часто використовували 
в оформленні дитячих книг через трудомісткий, за-
тратний підготовчий процес. Слід відмітити, що на 
досліджуваний період Юрій Чаришніков єдиний ми-
тець, який використовує літографію в оздобі дитя-
чої книги [8]. 

Юрій Чаришніков враховує та вміло оперує 
художньо-пластичними особливостями літографії. 
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Відтак, він надає малюнкам водночас просторовос-
ті і площинності на папері, вміло поєднує текстову 
частину твору з ілюстративним рядом. Герої каз-
ки  — звірі. Митець концентрує свою увагу на ді-
йових персонажах казки. В малюнках яскраво ви-
ражені персонажі, динамічні композиції, на листі 
паперу, на розгортках видання. У створенні ілюстра-
цій художник якісно використовує можливості лі-
тографії. Враховує світлотіньові переходи, від бі-
лого до чорного кольору через велику градацію сі-
рого тону. Окрім тонального вирішення митець 
працює над штриховим ансамблем, побудовою різ-
ного накреслення ліній, тим самим досягаючи пев-
ної тональності чи асоціативного кольору при 
чорно-білому друці. Слід відзначити, що варіатив-
ний характер штрихів гармонійний у загальному 
сприйняті малюнка, цілісного ілюстративного ряду. 
За рахунок динамічного рисунка, композиції ма-
люнків, тонального і штрихового вирішення, ілю-
стративний матеріал справляє благотворні почут-
тя. «Ілюстрація — це репродукція тексту. А мене 
цікавлять інші речі. Текст заряджає мене, я своїми 
малюнками — книжку. Я заряджаю білий аркуш, 
як Чумак воду. А книжка — читача. Це магія. Не 
знаю, як це відбувається. Але це відбувається точ-
но. Містика тут неодмінно присутня...»,  — зазна-
чає митець [2]. Цікавим є те, що на Заході Ча-
ришнікова називають «Chary» — він, зрештою, 
саме так підписує свої роботи. Українською його 
західне ім’я звучить цілком невипадково — Чари. 
Чого-чого, а містики у його творчості не бракує…
[2]. Митцем оформлену казку Корнія Чуковсько-
го «Муха-Цокотуха Тараканище» по праву слід 
вважати унікальною. Вишуканим мистецьким тво-
ром, де текстова частина переплітається в унісон 
з візуальною — графічною частиною. Яскрава 
фантасмагорія, стилізація дійових персонажів, ди-
намічна і асиметрична композиційна розв’язка — 
характеризує автора, манеру і ним обрану естамп-
ну техніку [8].

Отже, підсумовуючи, Юрій Чаришніков у 
створенні ілюстрацій до казки Корнія Чуковсько-
го «Муха-Цокотуха Тараканище» облюбував та 
якісно застосував естампну техніку літографія. 
Техніка, яку художники практично не використо-
вували з метою створення ілюстрацій, оформлен-
ня дитячих творів. Основна відмінність застосо-

ваної техніки, це: графічний спосіб оформлення 
дитячої книги, своєрідна та неповторима — в жо-
ден інший спосіб художньо-пластична особли-
вість техніки, зернистість та фактурність відбит-
ків. В сукупності відчувається обрана незвична 
техніка і авторська інтерпретація малюнків, ошат-
ність оформленого дитячого видання. З другої 
пол. ХХ ст. у книжковій графіці естамп в унісон 
з іншими авторськими техніками репродукуєть-
ся в тиражі видань. В оформлені книг частіше 
можна зустріти застосовану техніку акварелі, 
туші і пера, а також виконані ілюстрації в зміша-
них техніках. Юрій Чаришніков, на перевагу біль-
шості митців, які оформили казку в класичних і 
звичних для цього техніках, якісно застосував лі-
тографію як ілюстративний матеріал оформлено-
го дитячого видання.
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«MUKHA-TSOKOTUKHA TARAKANYSCHE» 
(BY THE FAIRY TALE OF K. CHUKOVSKYI)  
IN THE CREATIVE INTERPRETATION  
OF YURII CHARYSHNIKOV
The article examines the experience of individual artist-il-
lustrator Charyshnikov Yurii, a graduate of Lviv Printing 
Institute Ivan Fedorov (Ukrainian Academy of Printing), 
the last quarter of the twentieth century. We consider him 
created a series of illustrations to the tale by Korney Chu-
kovskyy «Mukha-Tsokotukha Tarakanysche». The techno-
logy of lithography features was used in the creation of 
graphic sheets. High artistic value of drawings, original style 
and manner is traced, in which there is fantastic, fabulous-
ness laid down.
Keywords: illustration, lithograph of technique, style and 
manner, a graphic artist Yurii Charyshnikov, tale by Kornii 
Chukovskyi «Mukha-Tsokotukha Tarakanysche».

Андрий Майовец

«МУХА-ЦОКОТУХА ТАРАКАНИЩЕ» (ПО 
СКАЗКЕ К. ЧУКОВСКОГО) В ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЮРИЯ ЧАРЫШНИКОВА
В статье анализируется опыт отдельного художника-
иллюстратора Юрия Чарышникова, выпускника Львовско-
го полиграфического института им. Ивана Федорова (Укра-
инская академия книгопечатания), последней четверти ХХ в. 
Рассматривается созданный им иллюстративный ряд к сказ-
ке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха Тараканище». От-
мечается особенность примененной эстампной техники лито-
графия в создании графических листов. Прослеживается 
высокий художественный уровень выполненных рисунков, 
самобытный и неповторимый стиль и манера – в которых 
присутствуют фантастичность, заложенная сказочность.
Ключевые слова: иллюстрация, эстампной техника литогра-
фия, стиль и манера, художник-график Юрий Чарышников, 
сказка Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха Тараканище».


