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«МАЮ ВЕЛИКУ ЛЮБОВ ДО МАЛЮВАННЯ»
(до 110-рiччя вiд дня народження Катерини Бiлокур)
До квiток – на молитву, на прощу йшла:
i вiд назв отих «мальва» чи «сон»
вона млiла й снагою тривожною
осипалась у свiтлу бездонь1.

Про життя i творчiсть визначної української
художницi
Катерини
Бiлокур
маємо численнi публiкацiї, як коротенькi
згадки у газетах i
журналах, музейних
виставкових
оглядах, так i монографiчнi нариси, бiографiчнi романи, поетичнi оди та науковi
статтi. Залежно вiд
часу, в її творах знаходили i бачили то
радiсть колгоспної
працi в українському
селi, то звеличення
заможного радянського життя, то вияв
нацiонального духу.
Полотна Катерини
Бiлокур розглядали
як наївне, примiтивне мистецтво, сперечалися про їхню приналежнiсть чи до народного,
чи до професiйного мистецтва; в них знаходили
елементи модерну, соцреалiзму, езотеризму.
Але незважаючи на такi рiзноманiтнi розбiжностi стосовно стилю робiт майстринi, всi автори
сходилися в одному, що Катерина Бiлокур – унiкальна, талановита i самобутня художниця.
Народилася Катерина Василiвна Бiлокур
7 грудня 1900 р. у с. Богданiвка Пирятинського
повiту Полтавської губернiї (колись це була
Полтавська, потiм – Черкаська, а нинi – Київська область). Батьки майбутньої художницi не
були бiдними, адже мали землю, будинок, критий залiзним дахом, тримали худобу. Окрiм Катерини у сiм’ї Бiлокурiв було ще двоє синiв –
Григорiй i Павло. Писати й читати мала Катря
навчилася рано за допомогою дiда i батька. Із
сумом вона згадувала тi часи, коли постало питання про школу: «Нащо ж Катрю оддавати в
школу, як вона й сама учиться? Не буде рвать нi
чобiт, нi свити, ходячи в школу, а буде вона вдома потроху на веретенi прясти i грамотi учитись»2, – радилася її родина. Коли саме Катерина вiдчула потяг до мистецтва, i коли вона поча-

ла виконувати першi
малюнки
сказати
важко, адже сама зiзналася: «А про малювання – я ще тодi
не розумiла, що воно
i в свiтi iснує»3, «Було
менi рокiв 14, я щось
таке малювала i при
тiм стратила чимало
паперу, i коли батько
побачили моє «творєнiє», то одпороли
мене… i приказали,
щоб я бiльше не малювала. І я не малювала,
хiба
коли
крадькома»4.
Виконуючи сiльську роботу – садила,
полола, пряла, ткала – Катря не полишала думки про малювання: «Як найде
на мене, як то старi
люди кажуть, той
штих, – куди я не йду, що я не роблю, а те, що я
надумала малювати, – слiдом за мною. Та й спати я ляжу, а воно менi вчувається, а воно менi
ввижається та нiбито щось до мене промовляє,
щоб я його не кидала, щоб я його не цуралась,
щоб я його малювала, та чи на папiр, чи на полотно вилила. То було вкраду в матерi бiлого
полотна та вiзьму вуглину, та залiзу куди-небудь
у затiнок, щоб мене нiхто не бачив i не чув, та й
почну виводити чорним по бiлому i хати, i млини, i дерева»5. Злет творчої думки майбутньої
майстринi надавав їй сили та наснаги переживати осуд i нерозумiння батькiв.
На початку 1920-тих рокiв (1922–1923 рр.)
Катерина Бiлокур прочитала в календарi про
Миргородський технiкум художньої керамiки.
І навiть не уявляючи, що означає слово керамiка, головне, що там звучить слово «художнiй», а
значить мова йде про малювання, Катря вирушила до Миргорода. Сповнена надiями i нестримним бажанням здобути мистецькi знання
сiльська дiвчина не лякалася того, що жодного
разу не була в мiстi, навiть не їздила потягом.
Взяла з собою два малюнки, виконанi вже не на

полотнi, а на спецiально придбаному паперi. Цi
роботи, на думку Катерини, мали засвiдчити,
що вона має хист i право навчатися у художньому технiкумi. Проте розмова в Миргородському
технiкумi закiнчилася дуже швидко, адже за вiдсутностi документiв про закiнчення семирiчної
школи у Катерини не було жодної можливостi
для навчання. Вiдсутнiсть документiв про освiту
закрила Катеринi Бiлокур шлях до художньої
освiти, хоча, можливо, що неповторна чарiвнiсть її творiв саме тому й збереглася, бо не була
знiвельована художньою «правильнiстю». З болем та розчаруванням Катерина повернулася
додому. Тут, постiйно долаючи осуд батькiв, Катерина продовжувала малювати, водночас керувала драмгуртком у сiльському клубi, сама виступала на сценi. Та й сiльське оточення не було
прихильним до неї, адже вона рiзко вiдрiзнялася
вiд нього як за плином своїх думок, так i за своїми дiями.
У 1929 р. Катеринi Бiлокур потрапила на
очi газета, де було опублiковано оголошення
про набiр студентiв до Київського театрального
технiкуму. Оскiльки роки буденної тяжкої працi
в селi, непорозумiння з близькими людьми не зумiли зламати наполегливiсть Катерини, то вона
вирiшила знову вступити до технiкуму. Їдучи в
Київ, Катря мiркувала: «Аби вони прийняли хоч
до театрального, а там, в Києвi, художники й
рiзнi художнi школи, там можна буде хороших
фарб купити. Намалюю малюнки i покажу я їх
художникам, а вони приймуть в ту школу художню – i буду я художник!»6. Бажанням вирватися
з дому, де її малювання сприймали як спробу
ухилитися вiд сiльської роботи, а також бажанням здобути професiйну художню освiту, щоб
мати можливiсть спiлкуватися з людьми творчостi, не судилося здiйснитися i на цей раз. Без
документiв про закiнчення семирiчної школи
Катрю не прийняли i до театрального технiкуму. А вона потiм все життя шкодувала, що так i
залишилася неосвiченою.
Настав тяжкий перiод у життi Катерини Бiлокур, адже майбутня художниця була вже у такому вiцi, коли жiнка на селi мала бути замiжньою, виховувати дiтей, господарювати, а
вона, Катерина, зi своїми мрiями про малювання, не вписувалася в це загальноприйняте буденне коло. Навколо неї утворилася атмосфера
непорозумiння, недоброзичливостi, черствостi,
бездушностi, глузувань i докорiв. Особливо болiсно переживала вона вiдсутнiсть духовної пiдтримки з боку близьких людей. Гiрким полином
падали слова матерi на серце Катерини: «Ото, –
кажуть, – наказав нас Господь такою дочкою!
У людей дочки в таких лiтах уже замiж повиходили, їх матерi зятiв мають, а наша (не при хатi
згадувати) чортiв малює!»7. Проте даний Богом

талант не давав Катрi спокою, знову й знову вiн
вимагав самореалiзацiї. Катерина з вiдчаєм шукала вихiд – як у справжнє паломництво вирушила до Канева на могилу Тараса Шевченка:
«Тарасе Григоровичу, батечку, голубчику, соколику, ви самi це гарно знаєте, теж колись по
свiту блукали та людей шукали, хоч ви мертвий,
допоможiть менi стати художником!»8. Захоплена його генiєм, вважала, що саме Великий поет
дасть пораду, адже бiографiя Тараса Шевченка
була взiрцем для Катерини Бiлокур у подоланнi
труднощiв. Нi нарiкання матерi та батька, нi
кпини односельчан, нi вiдсутнiсть рiдної душi не
зламали твердого характеру Катерини, навпаки, змiцнили її цiлеспрямованiсть.
Часом розпач, розпука i драма непорозумiння з батьками, недоброзичливiсть односельцiв
та мiсцевого керiвництва, яке завжди докоряло
Катеринi за те, що не вступала до колгоспу,
проймали Катерину так сильно, що вона ладна
була покiнчити з життям – пiзньої осенi 1934 р.
Бiлокур здiйснила спробу самогубства. Такими
вiдчайдушними дiями майбутня художниця виборювала собi право на творчiсть, адже Катря
чiтко усвiдомила, що без малювання її життя –
це не життя. І на всi зауваження батька: «Та на
тебе люди будуть тюкать! Бо де ж таке видано,
де ж таке чувано в свiтi бiлому, що темна, неосвiчена баба-селянка та щоб була художником?!»9, Катря жорстко вiдповiдала, що буде художником – починався довгий i тернистий шлях
до слави. Отже, продовжувалася трагiчна й
жорстока боротьба таланту за можливiсть самореалiзацiї та самоствердження.
Катерина Бiлокур з великими зусиллями опановувала непросте ремесло художника, самотужки, крок за кроком, вiдкривала закони образотворчостi. Надавала перевагу живопису олiйними фарбами, пензлики робила сама (декiлька
тхорячих волосинок прикручувала до вишневої
гiлочки), для кожної фарби використовувала
окремий пензлик. Фарби також робила сама з
буряка, калини, бузини, цибулi та рiзних трав.
Спочатку вона намагалася писати безпосередньо на полотнi, але картини швидко тьмянiли,
тому почала працювати на ґрунтованому полотнi. Специфiкою її творiв було те, що роботи
виконувала вiд часткового до загального, тобто
прописувала деталь за деталлю, примальовувала квiтку до квiтки. Таким чином, тiльки на
останнiй стадiї роботи полотно набувало завершеного вигляду, хоча вiдомо, що професiйнi художники працюють над усiєю композицiєю, переходячи вiд загального до часткового. У своїх
картинах авторка використовувала глибинну
перспективу, свiтлотiньовi моделювання. Улюбленими фарбами майстринi були ультрамарин i
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синiй кобальт, саме на синьому тлi написанi найвiдомiшi полотна Катерини Бiлокур.
З раннього перiоду творчостi майстринi збереглися портрети Олi Бiлокур (1928 р.) i колгоспницi Тетяни Бахмач (1932 р.), полотна «Берiзка» (1934 р.) i «Квiти над тином» (1935 р.). У подальшому художниця переважно малювала квiти.
Катерина, перш, нiж написати будь-яке полотно, годинами вдивлялася в квiтку, вiднаходила в
нiй незвичайнi форми, безлiч кольорiв i
вiдтiнкiв. Її квiти як живi, на них видно кожну
жилочку на пелюстках, нiби ось-ось вiдчуєш свiжiсть аромату чарiвної квiтки. Квiти на полотнi
Катерини Бiлокур – це висока поезiя кохання,
страждань i надiй.
Аналiзуючи життя i творчiсть Катерини Бiлокур, захоплюєшся її одержимiстю (у кращому
розумiннi цього слова). Сторiнки її життя багато
в чому трагiчнi, але водночас осяянi великим i
глибоким оптимiзмом, а також вiрою в здiйснення мрiй. Їй, уже 39-рiчнiй жiнцi, яку в селi називали дивачкою, що малює квiточки, нарештi пощастило. Одного разу художниця, вiдвiдуючи
двоюрiдну сестру, почула по радiо пiсню «Чи я в
лузi не калина була?» у виконаннi Оксани Петрусенко. Пiсня i надзвичайний голос спiвачки
так вразили Катерину, що вона намалювала калину i написала лист Петрусенко та вiдправила
його за адресою: «Київ. Академiчний театр. Оксанi Петрусенко». Малюнок калини, вкладений
у конверт разом iз листом, сподобався вiдомiй
спiвачцi. Про те, що Оксана Петрусенко щиро
перейнялася долею художницi ми бачимо з листа Володимира Хитька, який тодi очолював художньо-методичну раду обласного Будинку народної творчостi, до Василя Нагая: «У версiї
про «вiдкриття» Катерини Бiлокур спiвачкою
Оксаною Петрусенко багато правди. Важко
сказати, хто, власне, вiдкрив Бiлокур. Мабуть,
вона сама себе вiдкрила, а ми всi лише допомогли їй у цьому… Десь улiтку чи наприкiнцi 1939
року я дiстав листа вiд Оксани Петрусенко i
лист за вашим пiдписом з прикладеним до них
малюнком iз зображенням калини. Ми, пригадую, милувалися тонкими нюансами живопису,
виконаному на полотнi. В листi ви прохали зв’язатися з Катериною Бiлокур. Через деякий час я
виїхав до Богданiвки…»10. У Богданiвцi Володимир Хитько, коли побачив роботи майстринi,
вiдразу ж збагнув, що Катерина Бiлокур – талановита i оригiнальна художниця-самоука. Вiн
вiдiбрав кiлька її полотен i вiдвiз їх у Полтаву, де
показав художнику Матвiєвi Донцову. Рiшення
було одностайним – негайно влаштувати виставку Катерини Бiлокур. Таким чином, у
1940 р. у Полтавському будинку народної творчостi вiдкрилася персональна виставка сiльської
художницi-самоуки, де було представлено 11 її

робiт. Ця виставка принесла славу мисткинi i
стала переломною вiхою у її життi.
У 1944 р. Василь Нагай запропонував Катеринi Бiлокур органiзувати ще одну виставку й
закупити деякi її твори.
Натхненна успiхом i визнанням майстриня
створила ряд вiдомих картин: «Декоративнi квiти» (1945 р.), «Привiт врожаю» (1946 р.), «Колгоспне поле» (1948–1949 рр.), «Цар-колос»
(1949 р.), «Снiданок» (1950 р.), «Квiтка i берiзка
ввечерi» (1950 р.), «Кавун, морква, квiти»
(1951 р.), «Квiти i виноград» (1953–1958 рр.),
«У Богданiвцi на Загреблi» (1955 р.), «Георгiни»
(1957 р.), «Натюрморт iз колосками i глечиком»
(1958–1959 рр.). Квiти завжди писала живi (нiколи не зривала квiтiв), сiдала поряд з ними й
малювала з натури. Не вiдтворювати на полотнi
багатобарвну, життєстверджувальну квiткову
красу, що несе радiсть i спокiй оточуючим, художниця просто не могла. У своєму листi вона
зiзнавалася: «Ой Боже ж мiй, як глянеш кругом,
то гарна, а та ще краща, а та ще чудовiша! Та начебто аж схиляються до мене, та як промовляють: «Хто ж нас тодi буде малювати, як ти покинеш?» То я все на свiтi забуду та й знов малюю
квiти»11. Старанно копiюючи квiти з натури, художниця iнтерпретувала по-своєму буття, у якому вони мали iснувати – це був казковий свiт, де
водночас яскраво квiтли городнi та польовi, веснянi, лiтнi та осiннi рослини. Катерина Бiлокур
саме через квiти передавала свої настрої, свiй
багатий свiтогляд. У творчому доробку художницi є й натюрморти з овочiв i фруктiв, пейзажi.
Дмитро Горбачов пiдкреслює: «Її картини нагадують водночас i декоративне панно, i пейзаж, i
натюрморт. Сiльське єство i мiську реалiстичну
культуру вона поєднує в такий дивовижний спосiб, що аналогiй до її творчостi майже немає,
хiба що французька наївна малярка Серафiна»12.
У 1949 р. Катерина Бiлокур була прийнята
до Спiлки художникiв України. Це було достойним поцiнуванням таланту художницi, адже на
зазначений рiк на всю Полтавщину було лише
чотири члени Спiлки художникiв України:
П. Горобець (з 1945 р.) i Б. Щербина (з 1949 р.)
у Полтавi, рiзьбяр Я. Усик у Миргородi (з
1947 р.) i К. Бiлокур у Богданiвцi (з 1949 р.)13.
У 1951 р. – нагороджена орденом «Знак пошани», одержала звання «Заслужений дiяч мистецтв України». 27 лютого 1955 р. «обрана депутатом районної ради депутатiв трудящих»14, а
пiзнiше, 1956 р., – їй присвоєно звання Народного художника України.
Спрощене розумiння її картин турбувало i
ображало Катерину Бiлокур, адже вона вiдчувала себе художником, усвiдомлювала свiй талант. У її листах знаходимо такi рядки: «Так i

моє малювання – до його не треба нiчого добавляти i не можна в йому нiчого змiняти, а нехай
воно так i залишається… Я не кажу, що я альфа i
омега, я не кажу, що мої твори – це вже все. Нi,
я боготворю i преклоняюсь перед тим малярним мистецтвом, яке преподається скрiзь по
всiх великих i малих школах, бо воно ж має велику силу i красу. Але ж i мої роботи жувати не
треба. І нехай вона такою, яка є, – такою i залишається. Бо вам не сподобається те, а iншим –
друге, то через деякий час я вже свої роботи не
взнаю, як почну я з неї дещо викидати та дещо
добавляти!»15. Художниця, як творча особистiсть зi своїми переконаннями i поглядами, мала
право та такi заяви, адже вона виборола його
великою цiною – цiною непосильної працi, самотностi та вiдчаю.
У 1954 р. картини Бiлокур були включенi до
експозицiї радянського мистецтва на Мiжнароднiй виставцi в Парижi. До речi, на цiй виставцi
два полотна Катерини Бiлокур було викрадено
(«Цар-колос», «Берiзка»). У виписцi iз пояснювальної записки Головного адмiнiстратора
Французького нацiонального музею – Лувру –
зазначено, що на виставцi ЮНЕСКО iз восьми
робiт «…художницi з радянського Союзу Бiлокур Катерини Василiвни (у Лiтнiй галереї музею)
при нез’ясованих обставинах викрадено двi роботи названого автора. …Адмiнiстрацiя Лувру
приносить художницi Бiлокур свої вибачення за
неприємний випадок у практицi нашого музею»16. На цiй же виставцi твори мисткинi високо оцiнив Пабло Пiкассо. Усiм вiдома iсторiя
про те, що вiн довго стояв бiля картин Катерини
Бiлокур, мов загiпнотизований, а потiм назвав її
генiальною й порiвняв iз Серафiн Луїз iз м.
Санлi (художниця, що прославилася в наївному
мистецтвi й також малювала квiти) i додав: «Якби в нас була такого рiвня художниця, ми змусили б свiт заговорити про неї». Слiд зазначити,
що Пiкассо був надзвичайно скупим на комплiменти i на той момент знаходився в станi
творчої депресiї, що надає бiльшої вагомостi
його словам в оцiнцi української художницi.
Все життя Катерина Бiлокур тяжiла до людей
розумних i освiчених. І ось нарештi вона мала
таку можливiсть – спiлкуватися з художниками й
мистецтвознавцями; зустрiчатися i листуватися з
Павлом Тичиною, Миколою Бажаном, Василем
Касiяном, Антоном Середою, Матвiєм Донцовим, Стефаном Таранушенком, Степаном Кириченком, у їхньому колi генiальна самоучка знайшла розумiння i повагу. Надiя Клейн, українська
художниця-монументалiстка згадувала: «І от дивина! Провiвши все життя серед простих селян,
якi її не розумiли, надто в молодостi, нiде не навчалася етики, моралi, вона була внутрiшньо
iнтелiгентною, мабуть, вiд народження»17.

Особливе мiсце в творчостi Катерини Бiлокур посiдають листи. Вони дають можливiсть
бiльш глибоко осягнути сенс духовних принципiв, якi становлять сутнiсть її творчостi, побачити думки, смаки, уподобання, настрої та проблеми художницi. З листiв, з їхнiх лiрично-сповiдальних мiсць, глибшою та вiдвертiшою постає
драматична доля художницi, образ Катерини
Бiлокур окреслюється чiткiше, виразнiше й емоцiйнiше. У своїх листах Катерина Бiлокур була
щирою i вiдвертою, а в життi – скутою i знiяковiлою. Стефан Таранушенко, український мистецтвознавець, з яким художниця листувалася у
1952–1959 рр., згадував: «У життi Катерина
Василiвна виявилася значно замкнутiшою, нiж у
листах, у яких вона досягла нерiдко високих
фiлософських злетiв думки, вражала цiкавими
спостереженнями над людиною i природою,
глибоко розкривала свою думку, виявляла велику обiзнанiсть у малярському мистецтвi, демонструвала знання народної медицини»18. Вражає, що цi листи писала людина, яка не мала
освiти, навiть початкової; засмучує, що художниця глибоко переймалася через свою неосвiченiсть, сiльський побут i умови працi, якi обмежували її творчiсть. З листiв можна судити
про тонку спостережливiсть Катерини Бiлокур.
У них мисткиня давала точнi й глибокi характеристики подiй, людей, мистецьких творiв, як
своїх, так i чужих; вражала глибокою фiлософською мудрiстю в поглядах на життя. Листи – це
сповiдь її душi, в них весь драматизм i все подвижництво її життєвого шляху. З листiв майстринi чiтко бачимо, що Катерина Бiлокур у життi
була самотньо людиною, яка жадiбно прагнула
духовного спiлкування з iнтелiгентними людьми, котрi б її розумiли та сприймали; бажала,
щоб її твори були побаченi та достойно оцiненi.
В останнi роки свого життя художниця створила
неперевершенi
картини
«Пiвонiї»
(1959 р.), «Букет квiтiв» (1959 р.), «Квiти i овочi»
(1959 р.), «Натюрморт» (1960 р.). Але з кожним
роком Катеринi Бiлокур працювати ставало все
важче i важче – до болю в ногах додався сильний бiль у шлунку, давалися взнаки недостатня
матерiальна забезпеченiсть i невлаштованiсть
сiльського побуту, проблеми в особистому життi та хвороба матерi. 10 червня 1961 р. народної художницi не стало.
Творче життя Катерини Бiлокур стало подвигом. Дорогою цiною довелося сплатити майбутнiй художницi за хист до «того святого малювання». «Жертва, жертовно прожите життя –
ось що разом з талантом i працею створює художнiй свiт майстринi, з його душевним багатством та щедрiстю любовi»19. Вражає велика
вiра Катерини Бiлокур у своє покликання, водночас, вiддаєш належне її любовi до мистецтва,
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адже розумiєш, що в умовах села, самотужки, без
вчителiв, стати художником i творити, досягаючи при цьому високого рiвня майстерностi, яке
визнавалося в усьому свiтi, може лише сильна,
цiлеспрямована, талановита та жертовна Жiнка.
Отже, Катерина Василiвна пройшла тернистий шлях, проте, незважаючи на всi негаразди i
перешкоди в життi майстринi, вона була щасливою людиною, бо досягла вершин у мистецтвi.
Катерина Бiлокур свiдомо присвятила своє життя тому, щоб її, просту жiнку-самоуку, визнали
художницею i вона досягла цього, навiть бiльшого – її визнали не просто художницею, а генiальною художницею.
В 1977 р. у с. Богданiвка вiдкрито меморiальний музей художницi, на територiї якого
встановлено пам’ятник мисткинi (автор Іван Бiлокур). Окрiм цього, свої скульптурнi пам’ятники Катеринi Бiлокур присвятили Галина Кальченко, Іван Гончар. І хоча цi скульптури були не
зовсiм традицiйними для радянського мистецтва, але все-таки вони зображали художницю
селянкою. Полотна Катерини Бiлокур почали
виставляти в музеях України; в м. Яготин вiдкрито Картинну галерею, де експонуються роботи майстринi, а також твори українських художникiв, присвяченi її пам’ятi; в Києвi є вулиця, названа на честь Катерини Бiлокур; видано
альбоми, книги, мистецтвознавчi дослiдження,
створено науково-документальнi та художнi
фiльми, присвяченi художницi; засновано пре-

Із джерел

мiю iменi Катерини Бiлокур. Нинi щорiчно в залах Державного музею українського народного
декоративного мистецтва вручають Премiю
iменi Катерини Бiлокур.
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До 110-рiччя вiд дня народження
Юрiя Липи
Роман Борковський

Основнi iдеї Драгоманова, Липинського, Донцова i Липи
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Липа вийшов iз школи Донцова, але не цiлком пiшов слiдами свого вчителя. Доктрина Донцова швидко почала його незадовольняти. В нiй
вiн вбачає двi небезпеки для української нацiональної справи. Перша лежала в занадто великiм вiдокремленнi донцовцiв вiд цiлости нацiонального життя. Поставала з а г р о з а в и т ворення вузького нацiоналiстич н о г о ґ е т т а без сильнiшого впливу на бiг
життя. Донцовському означенню «наш свiт» (пiд
яким Донцов розумiє свiт виключно українського нацiоналiзму, як певного означеного суспiльно-полiтичного руху), Липа протиставляє означення: «У к р а ї н с ь к и й с в i т ». Завданням

українського нацiоналiзму, вiн вважає не перероблення всього, українства на нацiоналiстичний лад, з пiдняття ц i л о ї н а ц i ї на боротьбу
за державну н е з а л е ж н i с т ь . В цiй боротьбi
українському нацiоналiзмовi (як полiтично-суспiльному руховi) припадає почесна роля бути
органiзатором та проводом тiєї iсторичної боротьби. Проте, Липа, на жаль, не встиг цiлком
розвинути й скристалiзувати своєї позитивної
програми. Значення його, одначе, в тому, що
вiн пiшов шляхом синтези, стараючися перебрати вiд своїх попередникiв усе цiнне, тривале, вiд-

