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Статтю присвячено творчому доробку українського ху-
дожника-графіка, представника творчої династії київської 
школи друкованої графіки Аркадія Пугачевського. Ви-
світлено роль персоналії мистця в загальному контексті ук-
раїнського графічного мистецтва, акцентовано його внесок 
у справу популяризації українського книжкового знаку на 
міжнародному арт-просторі.

 Постановка проблеми. Охарактеризовані основні періо-
ди творчості художника, етапи його художньої активності як 
графіка, актуалізовано його внесок у становлення нового екс-
лібрису незалежної України, підкреслено універсалізм твор-
чої особистості А. Пугачевського, що знався як на друкова-
ній графіці, так на скульптурі (дрібній пластиці), поезії. 

Метою дослідження є ввести в офіційний науковий обіг 
ім’я художника, завдяки якому вітчизняний екслібрис не 
тільки отримав новий етап історії, але Україна стала знаною 
як осередок книжкового знаку у світі, що підтверджується 
численними перемогами мистця на міжнародних конкурсах 
різних країн, його членством у зарубіжних престижних ху-
дожніх спілках, що є доказом визнання його таланту на най-
вищому рівні. Для вирішення поставлених у статті завдань 
задіяно інструментарій історичного, хронологічного, біогра-
фічного, компаративного методів, завдяки чому можна все-
бічно охарактеризувати сформульовані проблеми. 

Ключові слова: друкована графіка, гравюра на пластику, 
ксилографія, екслібрис, дрібна пластика, бронза.
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Introduction. The article is dedicated to the creative work of 
the Ukrainian graphic artist, representative of the creative dy-
nasty of the Kyiv school of printmaking Arkady Pugachevsky. 
The role of the artist ‘s personality in the general context of 
Ukrainian graphic art is highlighted, his contribution to the 
popularization of the Ukrainian book plate on the international 
art space is emphasized. 

Problem statement. The main periods of the artist’s work, 
stages of his artistic activity as a graphic artist are characterized, 
his contribution to the formation of a new bookplate of indepen-
dent Ukraine is actualized, the universalism of A. Pu-
gachevsky’s creative personality is emphasized. 

The purpose of the study is to put into official circulation the 
name of the artist, thanks to which domestic bookplates not 
only received a new stage of the history, but Ukraine became 
known as a significant center of the bookplate in the world, con-
firmed by numerous artist’s victories in foreign prestigious art 
competitions, which is proof of the recognition of his talent at 
the highest level. 

To solve the aims of the article, the tools of historical, chrono-
logical, biographical, comparative methods are used, which al-
low to comprehensively characterize the formulated problems.

Results. With the help of the analysis of the creative work of 
the most characteristic stages of A. Pugachevsky’s work in the 
context of modern Ukrainian graphic arts, first of all — area of 
ex-libris, at the same time the place of the Ukrainian segment 
of graphic art in foreign art processes is covered. 

Conclusions. The article is aimed at actualizing the creative 
work of Kyiv graphic artist A. Pugachevsky, his role in the pre-
sentation of Ukrainian printmaking in general in the interna-
tional art space. The problem of insufficient recognition of the 
master in his own country crystallized, while the world art com-
munity succeeded due to his professionalism many years ago.

Keywords: printmaking, letterpress, plastic engraving, 
woodcut, bookplate, small plastic art, bronzе.
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«Колокольчики вначале,
А в конце — колокола...»
А. Пугачевський

Вступ. Світ сучасного мистецтва подібний дво-
ликому Янусу. Один його лик рясніє безліччю 

течій, винаходів, сміливих експериментів із техні-
ками та матеріалами, що приводять до нових явищ 
у стильовому календарі. Другий страждає від за-
силля дилетантизму, що межує з профанацією, від 
підміни понять, коли профнепридатність і безгра-
мотність трактуються як свобода самовираження, а 
вимога слідувати законам художніх процесів пред-
ставляється як тиск на творчу свободу особистості [1, 
с. 368—369]. У цьому арт-полі дуже нелегко зна-
йти який-небудь феномен, що не міг би похвалити-
ся гарним ступенем дослідженості, при тому, що не-
зрозумілого стає все більше. То ж, вельми непросто 
подарувати глядачеві щось нове й гідне, побачити в 
сьогоднішньому художньому полі майстра, який би 
заслуговував на увагу, але при цьому не був перетво-
рений на об'єкт поклоніння і не «забронзовів». На 
жаль, багатьох гарних художників псує процес пе-
ретворення їх на ідолів, «бронзовіння» в такому ви-
падку відбувається дуже швидко, і мало хто здатен 
уникнути цього.

Мету цього дослідження можна сформулювати як 
спробу ввести в офіційний науковий обіг ім'я одного з 
майстрів сучасної київської друкованої графіки, який 
стояв біля витоків відродження українського книж-
кового знаку і зробив величезний внесок у розвиток 
вітчизняної друкованої графіки в цілому. Особливо 
слід акцентувати його вплив на формування іміджу 
України як конкурентоспроможної держави в галузі 
екслібристики, незаперечний завдяки його участі та 
наявності престижних нагород у міжнародних кон-
курсах друкованої графіки, а також членство у про-
фільних організаціях художників-графіків, що свід-
чить про визнання багатьма країнами його таланту і 
високого професійного рівня.

Незважаючи на те, що українська друкована гра-
фіка досить часто піддавалася мистецтвознавчому 
аналізу в роботах вітчизняних дослідників, все ж 
варто констатувати гостру нестачу грамотних тео-
ретичних штудій періоду вже незалежної України, 
присвячених безпосередньо графіці малих форм, зо-
крема можна по праву говорити про вакуум у гу-

манітаристиці нашої держави в галузі екслібристи-
ки. Зрозуміло, не забуваємо про роботи Н. Бєлічко, 
Я. Бердичевського [2], А. В’юника [3], О. Ламо-
нової, Д. Малакова, Т. Сафонової, деяких інших ав-
торів, які пишуть про друковану графіку, але лише 
іноді в цьому корпусі праць зустрічаються роботи, 
присвячені історії книжкового знаку України, його 
майстрам. В останні роки побачили світ кілька до-
сить фундаментальних робіт з історії екслібрису, на-
писані мистецтвознавцем, колекціонером, президен-
том Українського екслібрис-клубу П.В. Нестерен-
ком, як окремі статті [4; 5], так і монографії [6]. 
Проте монографії, як і дисертація П. Нестеренка, 
мають об'єктом наукового інтересу більшою мірою 
книжковий знак до початку ХХ ст., тоді як сучас-
ний екслібрис розглядається все ще значно рідше. 
Цьому періоду, зламу ХХ і ХХІ ст., присвятив низ-
ку статей В. Михальчук [7; 8; 9; 10], який висвіт-
лює творчість вітчизняних майстрів суто сучасного 
книжкового знаку. Чимало робіт про роль україн-
ського екслібрису в зарубіжному художньому про-
сторі, про окремих художників, що сприяють попу-
ляризації українського екслібрису за межами країни, 
опублікувала і автор цього дослідження [11; 12], в 
тому числі й у зарубіжних наукових виданнях [13; 14; 
15]. У 2000-х рр. лакуна дещо заповнилася завдяки 
діяльності молодих авторів: В. Тупіка [16], Ю. Ка-
менецької, що стала автором першого в українсько-
му мистецтвознавстві дисертаційного дослідження, 
присвяченого безпосередньо сучасному українсько-
му екслібрису [17; 18].

Проте навіть при обнадійливих тенденціях, як і ра-
ніше, залишається чимало імен художників, творчість 
яких незаслужено обділена увагою теоретиків, у силу 
чого вони все ще потребують актуалізації та введення 
в науковий обіг вітчизняного мистецтвознавства.

Дослідження побудоване на використанні інстру-
ментарію комплексного, біографічного, хронологіч-
ного, історичного, компаративного методів, що до-
зволяє претендувати на всебічний аналіз розгляну-
того явища.

Основна частина. Аркадій Пугачевський (1937—
2021 гг.) може позиціонуватися як один з найбільш 
парадоксальних художників сучасної України. З од-
ного боку, він ніяк не відзначився в офіційній істо-
рії вітчизняної культури, тобто, як любили писати в 
анкетах радянських часів, «не був помічений, не пе-
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ребував, не залучався». З іншого боку — саме за-
вдяки йому, як одному з досить обмеженого кола 
майстрів, Україна стала впізнаваною у царині екслі-
бристики. Повніше кажучи, він не був помічений в 
офіційних арт-заходах, богемному житті країни, по-
дібно до безлічі своїх побратимів по різцю, які за-
вдяки саме такому способу життя набувають попу-
лярності і стають обласканими владою, отримуючи 
від цього всі можливі блага. Не перебував у жод-
ній офіційній організації власної країни, починаючи 
з Національної Спілки Художників України (виклю-
ченням можна назвати хіба що Профспілку худож-
ників). У молоді роки він намагався стати членом 
офіційного великого художнього кола, але виявився 
для його основного складу «недостатньо гідним». І 
досить швидко зрозумів, що відсутність його імені в 
офіційних анналах — його чеснота, а не біда, оскіль-
ки він не заплямував себе пошуком благ у можно-
владців, а про його професійний рівень судили неза-
ангажовані майстри різних країн. Не залучався ху-
дожник до жодної групової виставки, організованої 
офіційними арт-колами країни, тоді як був учасни-
ком десятків міжнародних проектів.

Родом з Києва, але отримавши заочну освіту у 
Львові, що завжди славився високим професійним 
рівнем графічної школи, маючи диплом Львівського 
поліграфічного інституту, можна сказати, що худож-
ник на цьому і закінчив свою співпрацю з офіційними 
структурами України — далі всі досягнення А. Пу-
гачевського були пов'язані з зарубіжними інститу-
ціями. Представник цілої творчої династії, він став 
основоположником своєрідного «крену» в бік зару-
біжних ціннісних орієнтирів у мистецтві: його молод-
ший брат, Олександр, племінник, Вадим, що живуть 
і працюють у США, син, Геннадій, його дружина, 
Тетяна, — всі члени творчого сімейства отримува-
ли кожен свою дещицю популярності й визнання за 
межами України, пройшовши важкий і чесний від-
бір, стали конкурентоспроможними, високопрофе-
сійними майстрами. Головним продовжувачем тради-
цій, закладених Аркадієм Пугачевським, став його 
син, Геннадій, який багато в чому повторив, майже 
копіював «творчу дорожню мапу» свого батька, в 
деяких аспектах просуваючись ще далі, при тому, 
що манера Пугачевського-молодшого в графіці аб-
солютно відмінна від почерку його батька. Геннадій 
відмовився від отримання профільної освіти, швид-

ко усвідомивши, що його батько може навчити його 
набагато краще, тому кинув навчання у ВИШі, який 
нічого йому не дав у ремеслі за короткий час його пе-
ребування там. При цьому Геннадій став, слідом за 
батьком, учасником десятків міжнародних конкур-
сів, членом престижних профільних організацій і во-
лодарем багатьох високих нагород, його роботи збе-
рігаються в збірках колекціонерів друкованої гра-
фіки з Австрії, Бельгії, Італії, Польщі, Португалії, 
США та ін. [1; 8].

Характеру творчого розвитку А. Пугачевсько-
го притаманний універсалізм: з молодих років він 
не тільки займався друкованою графікою, оформ-
лював книги, створював дизайн листівок, а й писав 
вірші, а з часом почав пробувати себе у скульпту-
рі, віддаючи перевагу дрібній пластиці. Але якщо 
амплуа Пугачевського-поета було, можна сказати, 
вторинним, вірніше, супровідним, то амплуа май-
стра друкованої графіки було основним — саме як 
графіка його знають у багатьох країнах світу, тоді 
як Україна ще тільки починає повноцінне знайом-
ство з його творчістю. Художник працював у тех-
ніці гравюри на пластику, як чорно-білій, так і ко-
льоровій, при чому його аркуші іноді друкувалися 
у багато дощок, кількість кольорів могла переви-
щувати десяток, що робило композиції надзвичай-
но складними технологічно, процес суміщення при 
друці був неймовірно трудомістким і вимагав мак-
симальної скрупульозності [1]. Відточеність май-
стерності дозволяла досягти ідеальної точності. Для 
відбитків використовувався ідеально білий, до бла-
киті, папір, певної цупкості, що не дозволяє фар-
бі при друці бути видимою плямами на зворотному 
боці, просочуватися наскрізь. Останні роки він ви-
користовував тонкий пластик, хоча раніше дошка 
була дещо товщою. Листи оформлювалися в мак-
симально акуратні паспарту, формат, цупкість і ко-
лір яких теж підбиралися з вражаючою акуратністю. 
Майстер може позиціонуватися як взірець культу-
ри оформлення та експонування графічного аркуша, 
майже втраченої сьогодні, особливо у представни-
ків молодої генерації художників, що нерідко до-
сить неохайно ставляться до робіт і не усвідомлю-
ють, що твір є обличчям мистця.

У дрібній пластиці майстер віддавав перевагу 
бронзі, іноді поєднуючи її з каменем, які викорис-
товував переважно як підставки для постатей.
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Аркадій Пугачевський був членом Українсько-
го екслібрис-клубу, який багато в чому власне сво-
їм створенням зобов'язаний йому і його художньо-
му оточенню. Створення в 1994 р. цієї громадської 
організації, до слова, яка існувала тільки завдяки 
силам та ентузіазмові її членів, стало певним «Ру-
біконом» в історії українського книжкового зна-
ку  — саме з цих років, з перших виставок, орга-
нізованих на початку 1990-х рр. у Києві, почалася 
нова ера вітчизняного книжкового знаку, перетво-
реного з вторинного, допоміжного елемента орга-
нізму книги на самостійний, самоцінний твір мисте-
цтва, що має художню цінність і являє собою колек-
ційний інтерес. Серед натхненників цього процесу і 
сподвижників відродження українського екслібри-
су були Петро Нестеренко, який очолив клуб, ху-
дожники Аркадій і Геннадій Пугачевські, Руслан 
Агірба, Костянтин Антюхін, Олександр Савич, Во-
лодимир Таран, Руслан Виговський, Борис Рома-
нов, Валерій Сюрха, у виставках і конкурсах регу-
лярно брали участь Сергій Іванов, Костянтин Ка-
линович, Олег Денисенко, Сергій Храпов, Роман 
Романишин, з «нульових» до них почали приєдну-
ватися і графіки молодшого покоління (Ю. Мель-
никова), з'явилися студентські виставки книжкового 
знаку (як, скажімо, проект НАОМА 2019 р.), кон-
курси новорічного екслібрису, що стали щорічними, 
ювілейні виставки (наприклад, спільний із Китаєм 
проект 2020 р.), ін. Але на початку 1990-х рр. це 
було лише започаткування нового етапу, який да-
вався доволі важко через відсутність підтримки офі-
ційних арт-кіл, не кажучи про фінансування. Графі-
ка  — мистецтво інтелектуалів, воно підвладне інте-
лігенції, вимагає аристократизму й ерудованості від 
глядача, відточеного професіоналізму і прекрасного 
рівня власне ремесла, тобто технологічної доскона-
лості — від художника. Тому шанувальників цього 
виду мистецтва завжди було набагато менше, ніж, 
наприклад, живопису. І зруйнувати цей стереотип 
мали ті дві перші зимові київські виставки 1993—
1994 рр., з яких почалися відродження українського 
книжкового знаку і його нова сторінка історії, перші 
абзаци якої були написані саме, передусім, і Арка-
дієм Пугачевським, що сьогодні, через швидку по-
пуляризацію явища, вже пам'ятають не часто, вва-
жаючи за краще вписувати в аннали історії відомі-
ші в офіційних арт-колах імена.

Дуже показовою, хоча і надзвичайно важкою для 
наслідування, стала виставкова біографія художника. 
А. Пугачевський дуже мало виставлявся в Україні, 
можна навіть сказати, майже зовсім не виставлявся, 
якщо не брати до уваги проектів, які організовува-
лися суто для нього і його сина, або тих заходів, ор-
ганізатором яких був він сам. Але як українська ви-
ставкова активність, так і зарубіжна, повною мірою 
почалися з 1990-х рр. Персональні виставки майстра 
дуже нечисленні: у своїй країні він експонував свої 
роботи (іноді з сином, Геннадієм) у Києві та Львові: 
у 1990 р. відбулася виставка у Львівському Будинку 
Архітектора. А в 1991, 1992, 1995 рр. персональні 
проекти батька й сина дислокувалися в київському 
музеї Тараса Шевченка. Незадовго до смерті май-
стра його роботи були виставлені в столиці ще раз, у 
камернішому форматі. Персональні виставкові про-
екти за межами України траплялися частіше: в 1993 
і 1995 рр. це відбувалося в Польщі, в 1994 р. — у 
Данії, в 1997 р. Аркадій виставлявся в Австрії, Ні-
дерланди стали місцем експонування його графіки в 
1997 р., Бельгія приймала художника з персональ-
ним проектом у 1999 р., а в 2001 і 2006 рр. його гра-
фіка підкорила глядачів у США. 

У колективних виставках Пугачевський-старший 
брав участь дуже часто. За останні два десятиліт-
тя його виставково-конкурсна біографія налічувала 
кілька десятків заходів, і мало коли він значився в 
каталогах просто як учасник — поява імені цього 
художника серед конкурсантів майже завжди озна-
чала його перемогу, отримання високої нагороди на 
найпрестижніших конкурсах графіки малих форм-
різних країн світу. Географія творчої активності 
майстра вражає широтою діапазону: Бельгія (1993, 
1995, 1996, 1997 рр.), Великобританія (2001 р.), 
Італія (1994 р.), Литва (1993 і 1994 рр.), Люксем-
бург (1998 р.), Польща (1992, 1993, 1994, 1996, 
1997, 2001 рр.), Японія (1998 р.). На всіх цих ви-
ставках був представлений його екслібріс. На під-
твердження високої оцінки професіоналізму май-
стра його прийняли в кілька зарубіжних профільних 
організацій: німецький екслібрис-клуб (Deutschen 
Exlibris-Gesellschaft), Спілку граверів по дере-
ву Великобританії (Society of Wood Engravers). У 
2001 р. англійські фахівці нагородили А. Пугачев-
ського почесним титулом «Кращий зарубіжний ху-
дожник року».
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Стилістика раннього періоду звичайно відрізняєть-
ся від пізнішої, що найкраще видно на трактуванні жі-
ночих образів автора. Згодом впевненіше стає і сам 
штрих, аркуші пізнього періоду поліхромніші, техно-
логічно роботи все складніші, що визначає еволюцію 
індивідуальної манери художника. Сюжети творів, 
усієї його друкованої графіки звгалом і, в першу чер-
гу, книжкового знаку, який вимагає максимальної ін-
формативності в мінімальному розмірі, завжди мають 
непростий підтекст. Іноді — глибинно філософський, 
хоча важливо відзначити й те, що майстер ніколи не 
мудрував надмірно, не ускладнював роботи штучно, 
перетворюючи свою художню мову на недоступну 
глядачеві. Автор умів «зчитувати» головні характер-
ні риси особистості, для якої створював книжковий 
знак, — кожен його аркуш був свого роду психоло-
гічним портретом замовника, досконально передавав 
його характер, від зовнішності до вподобань. Пор-
третна схожість досить часто зустрічалося навіть в 
екслібрисах — художник був прекрасним майстром 

шаржу, передаючи найгостріші риси людини в гра-
фічному аркуші з тонким, легким почуттям гумору, 
що ніколи не переходило в сарказм завдяки делікат-
ності й інтелігентності мови майстра. Крім портрет-
них (часто з легким присмаком шаржу) аркушів його 
твори (вся друкована графіка, не тільки екслібриси) 
могли бути і пейзажними, урбаністичними, могли мати 
чимало сюжетних ліній — є і цирковий цикл робіт, 
і серія знаків Зодіаку, літературні композиції, мемо-
ріальні й т. п. В останні роки художник часто звер-
тався до анімалістики, при чому, як в графіці (в тому 
числі й екслібрисі), так і у скульптурі.

Хронологія і географія основних нагород за гра-
фічні твори в Аркадія Пугачевського вельми пока-
зові. Пройдемо основними віхами цього шляху, щоб 
простежити етапи інтеграції творчості українського 
майстра в міжнародний художній процес і його по-
ступову адаптацію в закордонному арт-просторі. У 
1992 р. у Польщі на Міжнародному конкурсі книж-
кового знаку «Подорож Колумба 1492» художник 
був удостоєний Першого Призу. Мабуть, це перша 
його серйозна нагорода за роботу, яка взяла участь у 
конкурсі такого масштабу (іл. 1). Уже на її прикладі 
можна акцентувати основні риси, властиві не тіль-
ки книжковим знакам майстра, але всій його дру-
кованій графіці. Композиції художника максималь-
но лаконічні, він завжди виступає як відмінний сти-
лізатор, обмеженість у розмірах аркуша (в даному 
випадку композиція має розміри 99 х 52 мм) дик-
тує умовність зображення, що перетворювався на 
знак, символ. Якщо ця композиція може вважатися 
монохромною (аркуш створений на дві дошки, крім 
чорного, введений лише один додатковий колір), то 
багато інших будуть поліхромнішими, силует часті-
ше буде поступатися місцем складно розгравійова-
ним плашкам, із міріадами штрихів, де добре видно 
професіоналізм володіння штихелем, впевнену, «до-
бре поставлену»   руку.

У 1993 р. у Польщі, яка часто віддавала на-
лежне таланту художника, А. Пугачевський отри-
мав медаль за участь у ІІІ Міжнародному Бієна-
ле «Дерев'яна архітектура в екслібрисі». Це досить 
показова нагорода, оскільки урбаністичних мотивів 
у графіці майстра чимало, зокрема їх можна знайти 
в екслібрисах Я. Кьюрліоніте (гравюра на пласти-
ку, 105 х 71 мм, 1985 р.), П. Йонкера (гравюра на 
пластику, 120 х 67 мм, 1995 р.), Ж. Блюма (гравю-

Іл. 1. А. Пугачевський. Ex-libris О. Купчак. Гравюра на 
пластику. 99 х 52 мм. 1992 р. І Приз на Міжнародному кон-
курсі книжкового знаку «Мандри Колумба 1492», Польща
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ра на пластику, 127 х 59 мм, 1994 р.), М. Хампліка 
(гравюра на пластику, 61 х 100 мм, 1995 р.), І. Про-
копа (гравюра на пластику, 102 х 66 мм, 1996 р.), 
С. Бродовича (гравюра на пластику, 108 х 70 мм, 
2006 р), Я. Бердичівського (гравюра на пластику, 
74 х 60 мм, 2008 р.), ін. А в 1994 р., знову за ар-
хітектурні мотиви, хоча і вирішені дуже стилізова-
но, знаково й умовно, Пугачевський отримав Спе-
ціальний Приз в Італії — за екслібрис Л. Богарта, 
створений у 1993 р. на пластику чотирма кольорами 
(іл. 2). Тут знову поєднуються і силуетність образу 
(граціозна кисть руки на першому плані), і склад-
не павутиння штрихів (стилізований образ будівлі 
Угорського Парламенту).

1993 р. був дуже успішним для художника — в 
Бельгії його відзначили «Призом Графія» XVI Бі-
єнале графіки малих форм, що проводилася в Сінт-
Нікласі, в Литві став лауреатом Міжнародного кон-
курсу екслібрису «S. Darius ir S. Girenas 1933—
1993» (в Каунасі).

Ще насиченішим і багатшим на нагороди для 
А. Пугачевського став 1994 р. У Польщі він отри-
мав Приз за участь у Міжнародному конкурсі «Вод-
ний спорт в екслібрисі» (Августов) і Спеціальний 
Приз за участь у Міжнародному конкурсі книж-
кового знаку «Варшавське повстання»; в Литві був 
відзначений Призом Литовського народного куль-
турного центру за участь у Міжнародному кон-
курсі книжкового знаку «Музика, танок, пісня» у 
Вільнюсі; Італія удостоїла його Спеціального При-
зу за участь у «Premio Citta di Casale» та Призу на 
Міжнародному конкурсі книжкового знаку «Lions 
International» в Ареццо (іл. 3). На цій нагороді вар-
то акцентувати особливу увагу. Премійований був 
екслібрис, створений шістьма кольорами для Ма-
ріо де Філіппіса. Саме його збірка книжкового зна-
ку внесена до Книги рекордів Гіннеса як найбіль-
ша колекція екслібрисів у світі, й ім'я італійського 
ресторатора давно стало в середовищі поціновувачів 
цього виду графіки малих форм загальним — сінь-

Іл. 3. А. Пугачевський. Ex-libris М. де Філіппіс. Гравюра 
на пластику. 108 х 59 мм. Приз на Міжнародному конкур-
сі книжкового знаку «Lions International» в Ареццо, Італія

Іл. 2. А. Пугачевський. Ex-libris Л. Богарт. Гравюра на 
пластику. 133 х 68 мм. 1993 р. Спеціальний Приз на 
«Premio Citta di Casale», 1994 р., Італія
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йор Маріо дає свого роду путівку в життя кожно-
му майстру, який заслуговує на увагу міжнародної 
арт-арени, повз нього не проходить ніхто, хто вирі-
шив спробувати свої сили в книжковому знаці. На-
явність роботи художника в збірці де Філіппіса ав-
томатично означає успішний початок шляху. А ро-
біт Пугачевського-старшого, як і аркушів авторства 
його сина, в колекції італійського фаната книжково-
го знаку чимало.

У 1995 р. ще один екслібрис Л. Богерта, чотирико-
лірний, з образом лева, як і книжковий знак де Філіп-
піса, був премійований «Призом Графія» на XVII Бі-
єнале графіки малих форм у Бельгії, Сінт-Нікласі.

1996 р. приніс майстрові дві нагороди: Медаль 
на Другому огляді книжкового знаку, виконаного в 
технікахі ксилографії і ліногравюри, в Польщі, де він 
представив чотири роботи, і знову Приз у бельгій-
ському Сінт-Нікласі за гравюру на сім кольорів для 
Міжнародного конкурсу книжкового знаку «Рей-
неке Лис».

Бельгія не оминула роботи Пугачевського і в 
1997 р. — цього разу в Сінт-Нікласі, на XVIIІ Бі-
єнале графіки малих форм він удостоївся Спеціально-
го Призу за екслібрис Й. Боанаемс «Білосніжка і сім 
гномів» (1996 р., іл. 4). Цей аркуш дійсно немож-
ливо було не відзначити — композиція дуже склад-
на, зі звичайним для автора ледь іронічним тракту-

ванням, але головне — надзвичайно складним ко-
лірним рішенням і суміщенням при друці. Оскільки 
ця гравюра на пластику створена 12-ма кольорами, 
відповідно, вона друкувалася з 12 дощок! При цьо-
му суміщення втілене з ювелірною точністю. Це не 
межа для художника у кількості кольорів в одній 
композиції, але робота дійсно дуже складна. Мис-
тець прекрасно розумів, що повторити рішення та-
кого завдання мало кому під силу, і з задоволенням 
демонстрував свою майстерність техніки, немов ба-
лансуючи на канаті і примушуючи глядача з приди-
хом чекати на кожен крок. Характер образів, стиліс-
тика всієї композиції цілком традиційні для автора, 
тому основну увагу приділяємо саме технічній до-
сконалості, складності поставленого завдання і вір-
туозності його вирішення.

У тому ж 1997 р., знову в Бельгії, художник став 
номінантом і тематичного конкурсу книжкового зна-
ку «Тіль Уленшпігель», представивши на суд глядача 
екслібрис Е. Вердіжена «Тіль Уленшпігель», створе-
ний на 10 кольорів. Цікаво, що ця робота має деякі 
складності при репродукуванні, її відтворення у всій 
красі практично неможливе, повну картину можна 
бачити лише під час розгляду самих авторських від-
битків: у руці Тіля розміщено дзеркальце, овал якого 
художник заповнив плашкою голографічної фольги. 
Своїм багатобарвним мерехтінням вона передає на-
туралістичність дзеркального блиску, збагачує ком-
позицію, контрастуючи фактурою, але передати цей 
ефект при друці не є реальним.

У 1997 р. А. Пугачевський отримав диплом і 
за участь у V Міжнародному Бієнале книжко-
вого знаку в Польщі, де він представив свою ро-
боту 1996 р. «Замок» — триколірний екслібрис 
Г. Стопіковського.

Знаковим для творчого шляху художника можна 
назвати 1998 р. — цей рік став початком знайом-
ства з графікою А. Пугачевського і глядачів дале-
ко за межами Європи, в цей час він підкорив япон-
ських любителів графічного мистецтва, що дуже не-
просто, враховуючи довгу і багату історію японської 
графіки. А. Пугачевський удостоївся «Призу му-
зею» за кольорову гравюру «Кохання» на Міжна-
родній триєнале графіки малих форм у Токіо (іл. 5). 
Цього разу йдеться не про книжковий знак, худож-
ник презентує анімалістичні штудії — вельми стилі-
зовану, хоча прекрасно «відрисовану» фігуру кроко-

Іл. 4. А. Пугачевський. Ex-libris Й. Боанаемс «Білосніжка 
і сім гномів». Гравюра на пластику. 109 х 117 мм. 1996 р. 
Почесний Приз на XVIII Бієнале графіки малих форм у 
Сінт-Нікласі, 1997 р., Бельгія
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дила (а на дальньому плані фрагментарно видно го-
лову другого плазуна), який тримає в пащі троянду, 
що і диктує романтичну назву композиції.

Відволіктися від екслібрисів майстру вдалося не-
надовго, і в 1998 р. він знову за книжковий знак 
отримує Другий почесний приз — так був відзначе-
ний на Міжнародному конкурсі екслібрису «Миша 
Кеті» в Польщі його екслібрис А. Бора, створений 
вісьмома кольорами (116 х 71 мм). У цьому арку-
ші художник використовує цікавий прийом контрас-
ту — натуралістичний, добре прорисований портрет 
поєднується з карикатурним, гумористично стилі-
зованим, майже анімаційним за характером обра-
зом миші.

 Наступні знакові події чекали на майстри вже 
на початку «нульових». Хоча він не припиняв своєї 
участі у виставках, помітними нагородами його було 
відзначено наступного разу вже в 2001 р. — медал-
лю за представлені три роботи: «Зодіак: Близнюки» 
(екслібрис Г. Бонжер, 106 х 69 мм), «Звірі» (екслі-
брис Б. ван Анн, 117 х 91 мм), «Флора. Леонардо да 
Вінчі» (екслібрис М. Кохлер, 103 х 94 мм). За ви-
нятком аркуша зі знаком Зодіаку, який є сегментом 
цілого графічного циклу і створений чотирма кольо-
рами, інші роботи знову дуже багатоколірні — кож-
на налічує 10 дощок. Зрозуміло, така складність ро-
біт не могла б залишити журі байдужим конкурсу.

Але найпрестижніша нагорода, мабуть, чекала на 
мистця у Великобританії: в 2001 р. англійські фахівці 
визнали А. Пугачевського кращим зарубіжним ху-
дожником року, поштовхом, формальною підставою 
для чого стала його робота «Ворон», представлена   
на 63-й Щорічній міжнародній виставці Товариства 
граверів по дереву Великобританії (2001—2002 рр.) 
(іл. 6). Хоча аркуш не настільки поліхромний, як 
згадані екслібриси художника, але його аристокра-
тизм, вишуканість ідеї, досконалість технічного вті-
лення чергового аркуша-притчі були відзначені до-
стойно. У витягнутий по горизонталі формат пре-
красно вписалася чітко вибудувана і прорисована 
фігура синяво-чорного ворона, з лаконічністю об-
разу якого контрастує кольорове перо павича на пер-
шому плані. Складне павутиння штрихів композиції 
поєднується зі звичайною для Пугачевського склад-
ністю суміщення кольорів при друці.

Друкована графіка майстра багата сюжетними 
лініями, як і, зокрема, його екслібрис. Це можуть 

бути абстрактні, безпредметні композиції, у склад-
ному плетінні ліній і плям яких глядач сам висту-
пає креатором образів («Ранок», кольорова ксило-
графія, 101 х 70 мм, 1996 р.; «Контраст», кольо-
рова ксилографія, 99 х 69 мм, 1997 р.; «Разом», 
кольорова ксилографія, 50 х 50 мм, 1998 р.; «Імп-
ровізація», кольорова ксилографія, 108 х 202 мм, 
2003 р.). У порівнянні з творчою манерою Геннадія 
Пугачевського, у Аркадія таких робіт набагато мен-
ше, він більше схильний до помірної стилізації, але 
не до абстрактних образів, яких у його сина, пред-
ставника молодшої генерації, значно більше. І обра-
зи Пугачевського-старшого набагато монументаль-
ніші, статичніші й іноді навіть важкуватіші, тоді як 

Іл. 5. А. Пугачевський. «Кохання». Кольорова ксилогра-
фія. 119 х 93 мм. 1998 р. «Приз музею» на Міжнародній 
Трієннале графіки малих форм у Токіо, Японія

Іл. 6. А. Пугачевський. «Ворон». Кольорова ксилографія. 
97 х 201 мм. 2001 р. Приз британської Спілки граверів по 
дереву на 63-й Щорічній міжнародній виставці, 2001—
2002 рр., Великобританія
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образний ряд творів його сина будується на музич-
ності, легкості, невагомості й ефемерності. Окремо 
можна виділити роботи, не зовсім типові для стилю 
художника, але все ж існуючі, підтверджуючи своєю 
наявністю багатогранність його можливостей: компо-
зиції стилізовані під дитячі малюнки, це своєрідний 
«наїв», тобто фактично реальні дитячі малюнки, зро-
блені його онукою, так би мовити, переведені май-
стром у техніку гравюри. Цікаво, що в сигнатурі до 
таких робіт художник вказував онуку, Соню, як спі-
вавтора: «Африка» (кольорова ксилографія, 125—
206 мм, 2004 р., іл. 7), «Півник» (кольорова кси-
лографія, 172—228 мм, 2005 р.), «Новорічна лис-
тівка» (кольорова ксилографія, 2008 р.).

Непоодинокими були в графіці художника і 
флоральні мотиви, іноді синтезовані з елемента-
ми натюрморту. Найчастіше ці аркуші були від-
мітні досить високим ступенем натуралістичнос-
ті, тоді як анімалістичні мотиви часто могли мати 
і відтінок іронічності. Флоральні композиції май-
стра завжди дуже вишукані, це гімн красі: «Троян-
да» (кольорова ксилографія, версії 121 х 138 мм і 
44 х 55 мм, 2000 р.), «Лілеї» (кольорова ксило-

графія, 157 х 120 мм, 2002 р.). Цікавими є й не-
звичайні натюрморти автора, перш за все через рід-
кісність цього жанру в друкованій графіці. Але ху-
дожник звертався і до нього, створюючи самоцінні 
твори, позбавлені побутової приземленості, тради-
ційної для натюрморту («Натюрморт», кольорова 
ксилографія, 178 х 110 мм, 2002 р.; «Натюрморт», 
кольорова ксилографія, 230 х 135 мм, 2004 р.)

Цікаві, дуже складні технічно і вражаючі від-
точеністю малюнку анімалістичні мотиви. Образи 
птахів і тварин авторства А. Пугачевського могли 
бути як до фотографічності натуралістичні («Флей-
та», кольорова ксилографія, 108 х 206 мм, 2003 р., 
іл. 8; «Сентиментальність», кольорова ксилографія, 
135 х 124 мм, 2005 р.; «Мій друг», кольорова ксило-
графія», 141 х 195 мм, 2006 р.; «Доберман», кольо-
рова ксилографія, 197 х 125 мм, 2010 р.; «Наречена», 
кольорова ксилографія, 136 х 122 мм, 2010 р.; «Горе, 
моє горе!», кольорова ксилографія, 135 х 176 мм, 
2011 р.), так і віртуозно стилізовані («Дует», кольо-
рова ксилографія, 170 х 109 мм, 1997 р .; «Рибки», 
кольорова ксилографія, 180 х 127 мм, 1999 р.; «Ви-
сокекохання», кольорова ксилографія 37 х 66 мм, 
1999 р.; «На крилах кохання», кольорова ксилогра-
фія, 155 х 124 мм, 2002 р.).

Є образи, до яких художник вдавався як в екс-
лібрисі, так і в усій своїй друкованій графіці зага-
лом, частіше за інші. Серед найулюбленіших був об-
раз блазня. Шут, клоун, паяц — різні іпостасі об-
разу, який в усі часи привертав увагу художників, 
схильних до філософствування, неодноразово обі-
граний майстром як у чорно-білому варіанті, так і в 
усій красі поліхромії. Це могли бути як аркушіз ци-
клів (наприклад, серія гравюр про цирк: «Цирк», ко-
льорова ксилографія, 96 х 102 мм, 1999 р.; «Кло-
ун і Пегас», кольорова ксилографія, 201 х 146 мм, 
2008 р.; «Мелодія для кролика», кольорова ксило-
графія, 255 х 141 мм, 2010 р.), так і поодинокі, са-
мостійні композиції: «Клоун і метелик» (книжко-
вий знак екслібрис-клубу, 120 х 92 мм, 2008 р.), 
«Клоун» (екслібрис С. Корн, кольорова ксилогра-
фія, 107 х 68 мм, 2010 р.). Найчастіше такі роботи 
сприймаються як філософські притчі.

Крім пейзажних, урбаністичних, літературних, іс-
торичних композицій, робіт на єврейську тематику, 
яких у А. Пугачевського досить багато, є ще один 
мотив, який можна вважати одним з найпопуляр-

Іл. 7. А. Пугачевський. «Африка». Кольорова ксилогра-
фія. 125 х 206 мм. 2004 р.

Іл. 8. А. Пугачевський. «Флейта». Кольорова ксилогра-
фія. 108 х 206 мм. 2003 р.
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ніших у графіці художника. Це мотив музики (му-
зиканта). Специфіка жанру статті не дозволяє де-
тально зупинятися на кожному з творів художника, 
але цей мотив оминути увагою було б несправед-
ливо. Цікаво, що він зустрічається як у кольоро-
вій, так і в чорно-білій гравюрі автора, який немов 
штучно ускладнює собі завдання, звертаючись до 
чорно-білої графіки і доводячи, що і в цьому, обме-
женому можливостями, форматі він здатний пере-
дати дух музики. Йому це вдається, перш за все, 
завдяки ритму, завжди легкому, плавному, мело-
дійному. А коли це посилюється і арсеналом кольо-
ру, завдання виконується в усьому багатстві палі-
три художньої мови. «Все минає» (кольорова кси-
лографія, 148 х 72 мм, 1998 р.) — напевно, один з 
найпоказовіших прикладів поєднання філософсько-
го підтексту сюжетних композицій на мотив музики 
з професіоналізмом технічного втілення. А, напри-
клад, «Дует» (кольорова ксилографія, 170 х 109 мм, 
1997 р.) — один з найлегкіших, гумористично за-
барвлених аркушів цієї категорії. «Ностальгія» (ко-
льорова ксилографія, 168 х 104 мм, 1996 р.), «Соло» 
(кольорова ксилографія, 150  х  118 мм, 1997 р.), 
«Фрейлах» (кольорова ксилографія, 124 х 95 мм, 
2001 р. «Старий вальс» (кольорова ксилографія, 
61 х 48 мм, 2002 р.), «Тиша» (кольорова ксилогра-
фія, 202 х 109 мм, 2003 р.), «Тріо зі слоном» (екс-
лібрис С. Ліщини, 124 х 108 мм, 2008 р.), ін. — 
більшість цих аркушів створені всього в 2—3 до-
шки, домінує чорний колір, тому акцент робиться 
на характер штриха, стилізацію образу, і звичайно, 
ритміку. У цьому випадку колір не відволікає увагу 
від головного фігуранта мистецтва Графіки — Ма-
демуазель Лінії, що панує в цих творах безрозділь-
но. Є й цілком чорно-білі аркуші («Єврей, який грає 
на скрипці» — екслібрис А. Кагановського, чорно-
біла гравюра, 86 х 52 мм, 1991 р.).

Такою самою червоною ниткою проходить че-
рез всю графіку А. Пугачевського і образ метели-
ка. Метелик-знак, метелик-символ, метелик-засіб 
продемонструвати свій професіоналізм і технічну 
віртуозність — він виконувавусі ці функції, іноді 
одночасно в одному аркуші: «Колекція» (кольоро-
ва ксилографія, 91 х 188 мм, 2002 р., іл. 9), «Тю-
нер», в якому поєднуються і мотив музичності, і об-
раз метелика (кольорова ксилографія, 120 х 110 мм, 
2005 р.). Цікаво, що як образ блазня, так і мотив 

метелика стали улюбленими і в графіці Геннадія Пу-
гачевського, хоча стилістично трактує він ці образи 
зовсім інакше. Проте окремо варто виділити аркуш, 
який можна по праву назвати взірцем технічної до-
сконалості майстра, певною квінтесенцією професі-
оналізму. Він був виконаний художником за учас-
тю його сина, у співавторстві. «Мальборкський за-
мок» (екслібрис П. ван Ос, кольорова ксилографія, 
122 х 82 мм, 1993 р., іл. 10) — невеликий аркуш, 
на перший погляд із досить нехитрою композицією, 
який можна було б назвати практично монохром-
ним, де на дальньому плані чорний моноліт роман-

Іл. 9. А. Пугачевський. «Колекція». Кольорова ксилогра-
фія. 91 х 188 мм. 2002 р.

Іл. 10. А. Пугачевський, Г. Пугачевський. «Мальборкський 
замок». Кольорова ксилографія. 122 х 82 мм. 1993 р.
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ського замку, а на першому — та сама деталь, яка 
зробила цей аркуш унікальним. У композиції двічі 
використаний прийом контрасту: чорний, розсічений 
штрихуванням, силует замку контрастує з кольоро-
вим метеликом на першому плані, колір протистав-
лений чорному, тяжкість моноліту — кольоровий 
легкості, кам'яна вічність — повітряній миттєвос-
ті. Цей прийом зустрічається в графіці художника 
не раз. Екслібрис невеликий, сам метелик на ближ-
ньому плані — менший за половину розміру арку-
ша, але майстер спромігся поєднати в ньому прапо-
ри різних країн, в цілому, книжковий знак надру-
кований з 12 дощок! Мабуть, складно після такої 
роботи шукати щось, що було б більше гідне уваги 
та здатне вразити.

На початку 2000-х рр. Аркадій Пугачевський, 
не залишаючи графіку, частину своєї уваги віддавав 
скульптурі. Це протилежний інструментарій робо-
ти з об'ємом, формою, такий не схожий за арсена-
лом методів із роботою графіка, який звик оперувати 
площинністю, лінією і штрихом. Хоча найпоказові-
ші його штудії в галузі дрібної пластии припадають 
на 2006—2008 рр., набагато давніша проба пера в 
цій царині була зроблена ще в 1991 р. Це було сво-
го роду перехідною ланкою між графікою і скульпту-
рою, — експеримент у медальєрному мистецтві, де 
художник знову показав себе і як графік. Він при-
святив 50-й річниці трагедії в Бабиному Яру брон-
зову медаль (d 60 мм), на одномубоці якої зображе-
но стилізовану менору, а на іншому — 3 стилізова-
ні до знаковості лики, застиглі в крику, болі йвідчаї. 
Вони побудовані і закомпоновані так, що в цьому по-
єднанні читається і вогонь, і біль, і страх. Звучан-
ня трагедії втілилося в бронзі. Ця медаль вручала-
ся тим, до приїжджав на річницю подій у Бабиному 
Яру, — багато відомих діячів культури і мистецтва 
отримали безпосередньо її з рук автора.

А в 2006—2008 рр. Аркадій Пугачевський про-
бував себе в набагато легшому жанрі — він ство-
рив цілий ряд анімалістичних штудій, і кілька гумо-

ристичних замальовок, що за характером нагадують 
його графічні аркуші, але втілених у бронзі. Вона ста-
ла його основним матеріалом, іноді фігурки поміща-
лися на кам'яні підставки, ретельно підібрані за ко-
льором, фактурою і співвідношенням форм і мас. З 
фактурами майстер не експериментував — його ро-
боти завжди відполіровані до дзеркального блиску, 
за кольором вони могли бути як спокійно-мідними 
(«Русалка», 189 х 107 х 166 мм, 2006 р.; «Бос», 
119 х 120 х 179 мм, 2006 р.), так і дзеркально зо-
лотими («Морж», 127 х 160 х 150 мм, 2008 р.). 
Іноді ці контрасти кольору могли поєднуватися в од-
ній роботі («Такса з м'ячем», 200 х 150 х 100 мм, 
2006 р.). У своїй пластиці художник частіше бував 
натуралістичним, ніж у графіці, але почуття гумору як 
візитівка і відмітна риса індивідуальної манери не по-
кидало його і в бронзі («Пегас», 110 х 215 х 95 мм, 
2007 р., іл. 11).

Висновки. Звичайно, через чітко визначений 
формат статті неможливо повно і всебічно провести 
аналіз творчості художника, який присвятив гравю-
рі понад півстоліття, багато років працював у бронзі, 
паралельно відточуючи слово у віршах. Тому до пер-
спектив дослідження можна віднести глибший ана-
ліз його впливу на формування стилю молодого по-
коління графіків в Україні, ролі в процесі інтеграції 
українського мистецтва друкованої графіки, в першу 
чергу —екслібриса — в міжнародний арт-простір, і, 
головне, внеску в поліпшення іміджу країни як кон-
курентоспроможної держави з високопрофесійними 
майстрами.

На жаль, 15 січня 2021 р. Аркадія Пугачевського 
не стало. Останнє видання його віршів з авторськими 
ілюстраціями в техніці кольорової гравюри стало по-
смертним — він не дожив до появи книги зовсім не-
довго. Але майстер дуже чекав на це видання, довго 
і кропітко працював заради його появи. І за рішенням 
близьких книга супроводила його у вічність...

Художник гідно представляв Україну за її рубе-
жами, стільки нагород приніс державі за свою пра-

Іл. 11. А. Пугачевський. «Пегас». Бронза. 110 х 215 х 95 мм. 2007 р.
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цю на ниві друкованої графіки, надихнув ентузіас-
тів на створення екслібрис-клубу в Україні, відро-
дження книжкового знаку і перетворення його на 
самостійний вид графіки... Дуже шкода, що його ім'я 
досі дуже мало відоме в арт-колах його ж Батьків-
щини, що він не був відзначений жодною нагоро-
дою в Україні, і навіть не прикрість, а сором мають 
відчувати співвітчизники через те, що перший порив 
влаштувати посмертну виставку художника йшов не 
від української арт-спільноти, а від китайських ша-
нувальників його таланту, які дізналися, що мист-
ця не стало ...
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