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Філософія краси і гармонії: 
ткацтво і пастелі Ірини 
Мінько-Муращик (за 
матеріалами персональної 
виставки в Національному 
музеї у Львові 2020 року)

Анотація. Проаналізовано твори (художнього ткацтва і 
пастелей) І. Мінько-Муращик, які займають вагоме місце 
в контексті розвитку львівської мистецької школи кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. Використано такі методи дослідження: 
біографічний, описовий, порівняльно-історичний та метод 
художнього аналізу. Публікація пов’язана з дослідженням 
творчості видатного українського художника О. Мінька, 
яке проводить автор. Донька О. Мінька, І. Мінько-Муращик 
дотримується батькових мистецьких традицій, але має 
власне художнє бачення. Мисткиня реалізує себе в трьох 
напрямках: як художниця текстилю (гобелен малих форм), 
як живописниця (пастель), як викладачка (приват-доцентка 
ЛНАМ). Її творчість відома в Україні, репрезентована в 
сусідній Польщі та користується увагою колекціонерів 
з Європи, Америки та навіть з далекого Китаю. Вона ла-
уреатка низки мистецьких премій та відзнак. Виявлено, 
що гобеленах малих форм художниці прочитується нове 
осмислення мистецьких засад аванґарду і модернізму, на-
ціонального образотворення і технологічно-технічних 
можливостей декоративного ткацтва. На відміну від спо-
кійних  пастельних робіт, ткацтву художниці властива 
загострена форма виразу та певне драматичне начало. 
Важливим прообразом для ткацтва І. Мінько-Муращик є 
картини батька – О. Мінька. Твори мисткині на сакральну 
тему втрачають культове призначення та набувають суто 
естетичного змісту, філософського підтексту. В техніці 
пастелі художниця створює натюрморти і пейзажі. Ро-
мантично-реалістичне сприйняття, прискіплива увага до 
деталей, переосмислення спостереженого і висока техніка 
виконання притаманні пастельним роботам. Наприкінці 
2020 р. ретроспекція ткацтва, пастелей та каталог нових 
творчих робіт І. Мінько-Муращик були представлені на 

виставці в НМЛ ім. А. Шептицького. З’ясовано значення 
творчих здобутків художниці. 

Ключові слова: творчість І. Мінько-Муращик, творчість 
О. Мінька, ткацтво, пастель, натюрморт, пейзаж, сакральні 
інспірації, династія художників.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. І. Мінько-Муращик 
активна учасниця сучасного мистецького жит-
тя України. Серед плеяди відомих художниць 
Львова (О. Андрущенко, С. Бурак, В. Ганкевич, 
Л. Давиденко, І. Данилів-Флінта, Г. Лисик, Г. 
Новоженець, О. Роюк-Багринівська, О. Турян-
ська) вишуканий художній вислів притаман-
ний творчому «Я» І. Мінько-Муращик. Експо-
зиція її творів «Вміти побачити» проходила (з 
11 листопада до 13 грудня 2020 р.) в корпусі 
«Українське мистецтво ХХ ст.» Національного 
музею у Львові ім. А. Шептицького (НМЛ), де 
у трьох залах було представлено ретроспекцію 
художнього ткацтва й живописних пастелей 
(всього сімдесят один твір). Це десята персо-
нальна виставка художниці. Вдала експозиція 
творів була сформована за активної участі ге-
нерального директора музею І. Кожана. Роботи 
демонструвалися блоками і серіями: за темами, 
жанрами і техніками виконання та справляли 
цілісне враження. Представлені твори охоплю-
вали часові межі від другої половини 1980-х р. 
і до сьогодення. По них можна було прослід-
кувати еволюцію стилю художниці, здійснити 
докладний мистецтвознавчий аналіз творів і 
своєрідне медитативне заглиблення у тайно-
пис картин. У зв’язку з карантинними обме-
женнями з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, офіційного відкриття вистав-
ки з промовами і виступами при чисельній 
аудиторії слухачів не було. Обмежене коло 
осіб (мистецтвознавці, музейники, журналісти, 
митці, студенти, близькі та рідні художниці) з 
дотриманням карантинних заходів в спокійній 
атмосфері уважно ознайомилися з доробком 
художниці.

Стаття стане доповненням у вивченні 
творчості видатного українського художни-
ка-шістдесятника О. Мінька, батька І. Мінь-
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ко-Муращик, її першого вчителя, наставника 
і духовного лідера. Його мистецькі ідеї, вона 
вірно сповідує і береже. Це дає підстави гово-
рити про творчий тандем, успішну династію 
художників Міньків і спадкоємність мистець-
ких традицій. Публікація пов’язана з дисерта-
ційним дослідженням автора: «Творчість ху-
дожника Олега Мінька в контексті розвитку 
львівської мистецької школи другої половини 
ХХ – початку ХХІ століття».

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
проблеми, яка розглядається. Окремі відгуки 
(друковані та усні, що в основному прозвучали 
на відкритті персональних виставок художни-
ці чи під час їх оглядів), у яких інтерпретують 
творчі досягнення І. Мінько-Муращик висло-
вили мистецтвознавці О. Голубець [1–3], В. 
Гудак [4], Я. Кравченко [5], Г. Кусько [6], О. Лу-
ковська [7, 8], В. Петрашик, Т. Печенюк [9], 
О.  Федорук, Є. Шимчук [10, 11], З. Чегусова [12], 
Р. Яців [1, 9]. Сформували професійні враження 
про виставкову діяльність художниці львів-
ські арт-менеджери Ю. Бойко [13] і А. Сидорен-
ко. Осмислювали виставки І. Мінько-Муращик 
журналісти, яким близькі культуротворчі про-
цеси сучасності М. Гартен [14], Н. Головачко 
[15], С. Єременко (псевдонім О. Поліська) [1, 3], 
Я. Коваль [2], О. Красник [16], Н. Мориквас [10], 
В. Садова, О. Харченко, І. Штогрін [17] та ін. По-
зитивні враження про творчу роботу І. Мінь-
ко-Муращик висловили українські художники 
М. Безпальків, А. Бокотей, А. Максименко, І. 
Марчук [1], Л. Медвідь [1], М. Шимчук; поети 
І. Калинець, Б. Олійник; режисери С. Архип-
чук [18], В. Вовкун; скульптор, ректор ЛНАМ 
В. Одрехівський, митець Р. Петрук; компози-
тор М. Мануляк. 2010 року дипломник кафе-
дри художнього текстилю ЛНАМ А. Кириченко 
захистив науково-дослідну роботу на здобуття 
ступеня ОКР «Магістр» на тему: «Творча та пе-
дагогічна діяльність художниці Ірини Мінь-
ко-Муращик» [19]. Передмови до двох останніх 
каталогів творів художниці підготував автор 
цих рядків [20, 21], його текстова експлікація 
супроводжувала означену виставку в музеї. 
Довідково-інформаційна стаття автора про ху-
дожницю міститься в «Енциклопедії сучасної 
України» [22].    

Джерельною базою стало вивчення творів 
І. Мінько-Муращик у творчій майстерні, на 

персональних і групових виставках у Львові та 
Києві, опрацювання каталогів, буклетів, фото 
робіт і візуальних матеріалів про її творчість в 
інтернеті [23]. Сприяли дослідженню особисте 
інтерв’ювання художниці та співпраця з нею в 
ЛНАМ. 

При написанні статті використано комп-
лексний підхід з використанням таких мето-
дів дослідження, як: біографічний, описовий, 
порівняльно-історичний та метод художнього 
аналізу творів. Сукупність цих прийомів спри-
яла формуванню «мистецтвознавчого портре-
ту» І. Мінько-Муращик.

Невирішені частини загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття. Опрацювання 
та аналіз досліджень і публікацій підтверджує 
відсутність сучасного цілісного дослідження 
про творчість І. Мінько-Муращик.

Мета статті – проаналізувати основні твор-
чі здобутки І. Мінько-Муращик. Виставка ху-
дожниці в НМЛ дала змогу вивчити відомі 
й нові твори, побачити їх в цілості, віднайти 
спорідненість і розрізненість між ткацтвом і 
пастелями, визначити їх художньо-естетичні 
особливості, прослідкувати вплив творчості 
батька, О. Мінька на образно-стилістичний лад 
композицій.  

Новизна і актуальність обраної теми поля-
гає у тому, що на даний час немає комплексно-
го науково-мистецтвознавчого дослідження 
присвяченого творчості І. Мінько-Муращик. 
Здобутки художниці ще не достатньо вивчені 
та осмислені в сучасному українському мисте-
цтвознавстві. Необхідно детально вивчити та 
дослідити діапазон творчих пошуків і методів 
їх реалізації в сучасному українському тексти-
лі та малярстві художницею І. Мінько-Мура-
щик. Визначальним у мисткині є індивідуаль-
ний підхід до вирішення мистецько-творчих 
проблем у художньому текстилі та живописі, 
що пов’язаний з особливостями манери вико-
нання та з оригінальним світосприйняттям, 
її формуванням та становленням як професі-
онала під впливом різних соціальних і куль-
турних чинників. Важливе значення у житті 
І. Мінько-Муращик відіграв батько, О. Мінько, 
сильна мистецька особистість, її перший вчи-
тель і творчий порадник. Варто ґрунтовніше 
розглянути окреслену проблематику для кра-
щого розуміння фундаментальних основ пое-
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тики творчості художниці.
Виклад основного матеріалу дослідження 

з обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Творчий девіз художниці І. Мінь-
ко-Муращик лаконічний: «Вміти побачити!» 
За цим висловом – одна мить і все її життя в 
царині мистецтва. Вона народилася 5 листопа-
да 1960 р. в м. Макіївка Сталінської обл., нині 
місто Донецької обл., що зараз контролюється 
російсько-терористичними військами і бан-
дформуваннями. 1961 року батьки І. Мінь-
ко-Муращик з Макіївки приїжджають на по-
стійне місце проживання до Львова у зв’язку 
з тим, що батько художниці навчається у ЛДІ-
ПДМ (1959–1965). Вона зростала і пізнавала ази 
художньої культури в сім’ї легендарного жи-
вописця-шістдесятника Олега Мінька і майс-
трині традиційного ткацтва Ольги Мінько. Ще 
дитиною Ірина формується у мистецькому 
середовищі батьків багатому на цікаві творчі 
події (перегляди картин «із-за шаф», поетичні 
читання, дискусії) та зустрічі з непересічни-
ми людьми, переважно опозиційних поглядів 
стосовно радянської дійсності (поети Ігор та 
Ірина Калинці, композитор М. Мануляк, лідер 
національно-визвольного руху шістдесятників 
В. Чорновіл, художниця текстилю С. Шабатура, 
скульптор Р. Петрук). З Києва у Міньків гостю-
вали літературознавець І. Дзюба, кінокритик Р. 
Корогодський, поети І. Світличний і В. Стус, ху-
дожниця і мистецький критик О. Петрова, мис-
тецтвознавець О. Федорук. Пощастило Ірині й 
на добрих учителів, серед них – майстри ви-
сокої живописної культури: К. Звіринський, З. 
Флінта, І. Боднар, Л. Медвідь. Після завершен-
ня навчання на кафедрі художнього текстилю 
ЛДІПДМ з 1982 р. по 2003 р. І. Мінько-Мура-
щик викладала малярство у ЛДКДУМ ім. І. 
Труша. Від 2002 р. і до сьогодні – викладачка 
спецдисциплін на рідній кафедрі. Від 1985 р. 
бере активну участь у виставках [24], плене-
рах, симпозіумах і благодійних мистецьких 
аукціонах [25, 26]; від 1995 р. членкиня НСХУ. 
Мисткиня реалізує себе в трьох напрямках: як 
художниця текстилю (гобелен малих форм), як 
живописниця (пастель), як викладачка (при-
ват-доцентка). Вона не робить вибір на користь 
одного з цих напрямків, а повністю знаходить 
себе лише в їх поєднанні. Її творчість добре 
відома в Україні, неодноразово репрезентова-

на в сусідній Польщі та користується увагою 
колекціонерів з Європи, Америки і Китаю, де 
в приватній збірці міститься до сорока робіт 
художниці. Окремі твори зберігаються в фон-
дах престижних українських музеїв і галерей 
(НМЛ; МЕХП Інституту народознавства НАН 
України; Український фонд культури ім. Б. 
Олійника; збірка колишньої галереї Г. Боумена; 
Мистецька колекція Українського католицько-
го університету). 2010 року в Києві відбулася 
успішна персональна виставка мисткині «Ди-
вись на світ джерельно чистою душею» у Наці-
ональному музеї Тараса Шевченка, де жителі 
та гості столиці мали нагоду ознайомитися з її 
багатогранною творчістю та духом Галичини в 
образах старовинних церков, замків і вузьких 
вуличок Львова. Художниця – лауреатка низки 
мистецьких премій та відзнак. Переможниця 
в номінації «Виставка року» львівської гале-
реї «Ґердан» (2000); лауреатка обласної премії 
в галузі культури літератури, мистецтва, жур-
налістики та архітектури на Львівщині в номі-
нації декоративно-ужиткове мистецтво – ім. З. 
Флінти (2005); нагороджена почесною грамо-
тою Українського фонду культури (Київ, 2010); 
лауреатка міжнародної виставки у Львові 
«Весняний салон – 2013» в номінації «Кращий 
натюрморт». 2018 року І. Мінько-Муращик 
відзначена почесною державною нагородою – 
званням «заслужений художник України».

«Вона має свій темперамент, який віддзер-
калюється в інтонаційній палітрі її творів... У 
творчості Ірини кожна деталь промовляє про 
важливі сенси, життєві смисли та цінності», — 
вважає мистецтвознавець Р. Яців [1].

У дитинстві І. Мінько-Муращик багато ма-
лювала,  ліпила з пластиліну і займалася му-
зикою (фортепіано). В її дитячому альбомі, 
коли їй було 5-6 років намальовані принцеси 
з різних країн (Америки, Іспанії, Японії та ін.), 
які щиро захоплювали і вражали зацікавлених 
глядачів. Ці наївні малюнки принцес батько, 
О. Мінько переосмислено трактував у живо-
писній серії «Життя масок»: «Королева» (1967, 
власність родини Ю. Бойка), «Принцеса», «Со-
фія», «Нереальна» (друга половина 1960-х рр., 
назви умовні за власником робіт – І. Калин-
цем). «Мінько виріс з Іринки… Спочатку вона 
його вчила малювати, а потім вже він її – ос-
новам живопису», говорить знаний митець Р. 
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Петрук [27]. Лідер мистецтва ХХ ст., улюблений 
художник О. Мінька (творчість якого він сут-
нісно пізнав) П. Пікассо стверджував, що “кож-
на дитина – художник. Трудність в тому, щоб 
залишитися художником, вийшовши з дитячо-
го віку” [28, с. 56]. Ірині вдалося подолати цю 
проблему. Почала творити разом з батьком. На 
ранніх роботах О. Мінька, наприклад на творі 

“Місячне сяйво” (1964) з абстрактного періоду 
творчості художника з фондів НМЛ зі зворот-
ної сторони роботи можна побачити її невинні 
графічні малюнки.

Варто відзначити, що донька завжди нади-
хала батька, О. Мінька на творчість: «Дівчина з 
книгою» (1978), «Портрет доньки» (1980), «Зши-
вають завісу» (1981), «Іра з польовим букетом» 
(1984), «Дівчина з золотою шаллю» (1986), «Се-
ред трав», «При надії», «Радість матері» (всі – 
1987), «Богоматір» (1989), «Розмова» (2008) та ін. 
В художника вона асоціювалася з справжніми 
жіночими чеснотами: красою, любов’ю, ніжні-
стю, материнством, що відчутно і передано у 
зазначених творах.

Першим важливим твором І. Мінько-Мура-
щик в галузі художнього текстилю був ди-
пломний проект гобелену на тему: «Київська 
Русь» (1982; керівник М. Токар; майстрині М. 
Дацко і Л. Козак). Він складався з семи частин у 
загальному розмірі 2х3 м. У центрі відтворено 
вершника – в образі Я. Мудрого на тлі собору св. 
Софії у Києві, а по сторонах від нього постаті лі-
тописця і коваля, що символізують духовне та 
матеріальне начало Київської Держави на чолі 
з великим князем. Гобелен витканий у техніці 
перебірного (фон, орнамент) і гладкого ткання 
(лики, фігури). Означений дуалізм технічних 
прийомів у творчості мисткині простежується 
дотепер. У цьому гобелені почав формувався 
стиль ткання художниці, її авторський почерк 
живопису нитками. Робота бул¬а оцінена на 
відмінно і презентувалася на кількох міжна-
родних виставках (Вірменія, Грузія, Іспанія).

Новочасним текстильним творам І. Мінь-
ко-Муращик притаманний особливий, уже 
сформований і впізнаваний власний стиль. Ка-
мерність формату гобеленів (орієнтовно 20х30 
см.) зумовлює копітку ручну працю, делікатне 
та довготривале ткання. Формотвірним засо-
бом текстильних композицій є тонка графічна 
лінія, переважно темного кольору. Експресив-

ного характеру обриси проявляються імпуль-
сивно-ламаним контуром та вільним тракту-
ванням антропоморфних образів. На відміну 
від спокійних і легких пастельних робіт, що 
викликають позитивну реакцію, ткацтву мист-
кині властива загострена форма виразу та пев-
не драматичне начало. Колорит творів вишу-
каний, стриманий, у дусі «грецької палітри»: 
білий, чорний, теракотовий та вохра. У низці 
нових робіт акуратно додано синьо-зелені  від-
тінки. Гобелени малих форм  – з ошатним золо-
тавим відблиском. «Мене вразило старовинне 
золотошиття, яке я побачила в музеї Києво-Пе-
черської лаври, – каже мисткиня. – Відтоді я 
використовую певні моменти цієї техніки» 
[11, с. 9]. М’який золотаво-вохристий блиск 
рукотворних тканин шляхетний і вишуканий. 
Спокійну колористичну гаму художниця над-
звичайно тонко відчуває і віртуозно втілює: 
«Білі постаті» (2010), «Білі птахи», «Птах над се-
лом» (обидва – 2012), «Вершник на кулі» (2014) 
(іл. 1), «Композиція з білою головою» (2018) 
(іл. 2) – цей твір став своєрідним логотипом і 
візитною карткою сучасної творчості І. Мінь-
ко-Муращик та означеної виставки, оскільки 
був репродукований на музейній афіші-банері 
та титульній сторінці нового  каталогу творчих 
робіт художниці [21]. 

Текстильні образи І. Мінько-Муращик запо-
зичено з української народної культури й істо-
рії: «Гетьман» (1991), «Скіфські мотиви» (2008). 
Їм притаманні ознаки професійної львівської 
мистецької школи з характерними для неї 
впливами європейського аванґарду та модер-
нізму. Мисткиня охоче переосмислює пленер-
но-живописні студії природи на озері Світязь у 
декоративні гобелени малих форм, що мають 
свою образну поетику і тактильний шарм: «Бі-
лий кінь» (2000), «Стара сосна» (2003). 

У ранній творчості мисткині («Коні на біло-
му озері» – 1984, «Корови» – 1986, «Пташка» – 
1987, «Півень» – 1989, «Човник» і «Верби» – 1991 
та ін.) засобами образних вирішень твору були 
«правильний» малюнок, силует, контур, а фак-
тура на тканині виступала як доповнення для 
посилення декоративного ефекту, то в останніх 
роботах увага часто акцентується саме на ком-
позиційних рішеннях, декоративних і рельєф-
них фактурах, прикметним стає вільне тракту-
вання фігуративних зображень, використання 
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абстрактних форм та образно-асоціативних ви-
рішень. 

Близька художниці біблійна тематика: «Іко-
на для мене завжди була першоджерелом, від 
якого починається будь-яка творчість, вона 
завжди сучасна» [15]. Її текстильні твори на 
сакральну тему втрачають культове призна-
чення та набувають суто естетичного змісту 
та філософського підтексту. Їм притаманна: 
«характерна для сакрального мистецтва ута-
ємниченість контексту, метафоричність об-
разної мови» [12, с. 904]. Сакральні  інспірації  
І. Мінько-Муращик – це авторське бачення 
«дороги до Храму». Художниця послуговуєть-
ся християнськими й ритуальними знаками і 
символами: солярними (хрести, крапки, кола), 
анімалістичними (риби, комахи, птахи, звірі), 
фітоморфними (листки, квіти, дерева) й антро-
поморфними елементами та фігурами (вказів-
ний перст, стигми, білі постаті, ангел, розп’ят-
тя), – якими посилює асоціативні враження 
від композиції. У багатьох творах наскрізним 
мотивом є зображення Святині-Храму. Церква 
зображується радше як знак одухотворення. 
Художниця інтерпретує величний образ кла-
сицистичної пам’ятки архітектури ХІХ ст. із с. 
Світязь – Петропавлівську церкву. Всі означені 
символи, знаки та мотиви обов’язкові складові 
художньої системи її творів: «Ангел», «Розп’ят-
тя» (обидва –1990), «Триптих» (1996), «Компози-
ція з церквою» (2006), «Дорога до храму» (2009), 
«Едемський сад» (2019), «Той, що біжить» (2020). 
Остання робота вже була продемонстрована на 
всеукраїнській онлайн-виставці професійних 
художників текстилю «Арттекстиль. Інтеграція 
мистецтв» [29]. 

  Архітектура, яку художниця використовує 
для інтерпретації в ткацтві, цікава насамперед 
пропорціями, деталями, філософським підтек-
стом. Можна проводити паралелі між вертика-
лями й горизонталями в зодчестві та з основою 
й пітканням у ткацтві – «Старий Львів» (1986), 
«Композиція з архітектурою»  (1991), «Компози-
ція І» (1996), «Старий Львів» (2003), «Львівська 
ратуша», «Костел святої Урсули» (обидва –2005) 
та ін. 

Важливим прообразом для ткацтва І. Мінь-
ко-Муращик є картини батька, О. Мінька. Вона 
свідомо «цитує» його образи, по-новому пере-
осмислює їх і актуалізує для широкого загалу, 

продовжуючи й утверджуючи династію видат-
них художників Міньків: «Король і королева» 
(1998), «Портрет з бабкою» (2008), «Натюрморт 
з дикою кішкою» (2011), «Зустріч друзів» (2013), 
«Композиція. Присвята батькові» (2016), «Едем-
ський сад» (2019), «Святе і грішне» (2020) (іл. 3). 
Творчий метод Олега Терентійовича активно 
розвинутий, доповнений та продовжує «жити» 
у її творчості, і як його донька, учениця та най-
ближча спадкоємниця Ірина Олегівна має пов-
не право так робити.  

У роботах І. Мінько-Муращик відтворено 
потенційні можливості фактурно-рельєфно-
го ткацтва. Щільну лляну основу при тканні 
художниця збагачує різноманітним матері-
алом-піткання: вовна, бавовна, шовк, капрон, 
металева нитка (золота, срібна), люрекс. Не-
рідко використовується пряжа, фарбована 
природними барвниками, що надає творам 
злагодженого колориту та екологічної чисто-
ти. Ткані фактури і деталі хочеться довго роз-
глядати, кожен квадратний сантиметр ткання 
неповторний. Величезна увага приділяється 
опрацюванню деталей. Майстриня не працює 
«аля-прима», експромтом чи експериментом – 
це для неї не характерне, навпаки – її творам 
притаманна композиційна обдуманість, скру-
пульозна й клопітка праця. Умілою рукою тех-
ніка підноситься не тільки до декоративного, 
а й до образотворчого елементу. При огляді 
текстильних мініатюр можна розшифрувати 
вплетену в структуру ткання монограму-під-
пис художниці: «М.І». Гобелени малих форм 
допасовані вдалим оформленням на текстур-
них і шорстких дерев’яних дощечках, що пати-
новані в колорит тканих картин.  

Вдало та вдумливо авторка підбирає вира-
жальні засоби, методи та образи, що формують 
гармонійний мистецький твір у галузі худож-
нього текстилю. Харизматичний художник зі 
світовим ім’ям І. Марчук ділиться своїми вра-
женнями: «Я навіть не думав, що взагалі мож-
на робити такі маленькі гобеленні картини. Це 
ж пекельна праця! Це така рафінована естети-
ка…» [1, с. 12].

У класичній техніці пастелі І. Мінько-Мура-
щик створює натюрморти та пейзажі. Вишука-
ність, витонченість і прецизійність пастелей 
у виконанні художниці викликають захоплен-
ня. Ліричне сприйняття, метафізична просто-
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ровість, прискіплива увага до деталей, кон-
цептуальні узагальнення та переосмислення 
спостереженого притаманні цим творам. У 
них кольорове тло основи, а силуети та деталі 
підведені темною графікою, як і в ткацві. По-
мітно, що художниця натхненна пастельними 
роботами з романтично-реалістичного періоду 
творчості батька, О. Мінька, оскільки продов-
жує і розвиває схожу живописну манеру і сти-
лістику.    

Чи не найбільше у творчому доробку пей-
зажів з озера Світязь і довколишніх місць, не-
повторна природа яких зачаровує та надихає. 
Художниця відтворює «красиву некрасивість» 
сільських буднів і ліричний настрій волин-
ського ландшафту. І. Мінько-Муращик близькі 
поетичні рядки неперевершеної Л. Костенко:

Я хочу на озеро Світязь,
в туман таємничих лісів.
Воно мені виникло звідкись,
у нього сто сот голосів.
Воно мені світить і світить, 
Таке воно в світі одне. 
– Я Світязь, я Світязь, я Світязь!
Невже ти не чуєш мене?!
Пейзажі подані в несподіваному ракурсі. 

Спеціально занижена лінія горизонту, і тоді 
найменша травинка набирає монументального 
звучання – дивовижний декоративний ефект. 
За таким принципом творив майстер високої 
живописної культури Р. Сельський, пленер-
ську школу якого сповідує І. Мінько-Муращик. 
Художницю захоплюють мідні стовбури кри-
слатих сосен, білі купчасті хмари, тиха гладь 
озера, прив’язані човни, піщана польова доро-
га, старі господарські будівлі, житлові обійстя. 
В пастельних творах вона досягає тонких коло-
ристичних нюансів, ніжних тональних перехо-
дів та звершується як «поетичний реаліст». В 
живописних краєвидах лісоозер’я «схоплено» 
невловиму гармонію природи: землі, води, по-
вітря. Для збереження краси західного україн-
ського Полісся, його унікальної флори, фауни 
і гідросфери створено Шацький національний 
природний парк, в цьому «Едемському саду» 
черпали натхнення для творчості: А. Бокотей, 
Д. Довбошинський, С. Коропчак, І. Марчук, Л. 
Медвідь, О. Мінько, В. Патик, З. Флінта, М. 
Шимчук, І. Шумський.

Значна частина пейзажів І. Мінько-Мура-

щик присвячена темі села. Художниця малює 
переважно волинські пейзажі, бо має хатину 
поблизу озера Світязь і поєднує літній відпо-
чинок із творчістю. Малює без жодного наду-
мання – просто трансформує на «полотні» те, 
що бачить на обрії з натури. Так народжується 
ціла низка творів, у яких відтворено неприкра-
шене, але не менш естетично цінне середови-
ще села: «Дорога до озера» (1996), «Хата баби 
Рипини» (1998), «Сільський пейзаж з маками» 
(2004), «Сосни і стара стодола» (2009), «Стара 
хата в лісі» (2013) (іл. 4), «Архаїчний Світязь» 
(2019), «Старе обійстя», «Покинута хата» (оби-
два – 2020). Мисткиня фіксує зникаюче По-
лісся і архаїчний Світязь в образах покинутих 
обійсть і старих хатин, якими делікатно підні-
має складні питання сучасності: екології при-
роди, зникаючої України, демографічної кризи, 
вимираючих сіл... 

 Художниця мальовниче відтворює красу 
квітів, величезну увагу звертаючи при цьо-
му на кольорове вирішення: «Соняхи» (1996), 
«Бузок» (2003), «Півонії» (2008), «Композиція з 
ірисами» (2016), «Жовті лілеї» (2020). У квітах 
передано життєствердну силу, нестримне ко-
лористичне буяння, достигання, відцвітання, 
всихання, чим зосереджено увагу на філософ-
ському питанні непостійності та минущості. 

Певні твори можна пов’язати в своєрідний 
цикл з відображенням водної стихії: «Вітриль-
ник» (1998), «Морський мотив» (2003), «Озеро 
Світязь» (2004), «Човни» (2019) (іл. 5). Акцентом 
у маринах є мотив човна (архетип ковчегу), як 
символ спасіння, захисту та збереження, що 
трапляється в міфах і релігіях багатьох наро-
дів світу. «Човни» І. Мінько-Муращик по завер-
шені персональної виставки в НМЛ люб’язно 
подарувала у фонд музею.   

Архітектурні мотиви та пам’ятки Захід-
ної України, зокрема Львівщини, художниця 
відобразила у відомій серії «Замки», велика 
частина якої прикрашає приміщення готелю 
«Дністер» у Львові. Низка робіт зосереджена в 
інтер’єрах готельного комплексу «Вежа Ведме-
жа» в курортному селищі Волосянка Славської 
ОТГ Львівської обл.

Натюрмортні постановки І. Мінько-Мура-
щик багатоскладові та різнопланові. Розмаїті 
компоненти формують довершену цільну ком-
позицію. Найчастіше героями постановок є кві-
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ти, сухі маківки, головки часнику, декоративні 
гарбузики, городня цибуля, яблука, мушлі, на-
родна чорнодимлена кераміка з Волині, писан-
ки, плетені кошики, дерев’яні ткацькі деталі та 
знаряддя, скляні пляшки, сухі риби, пташині 
пір’їни, файки. 

У натюрмортах «освоюється» близький 
простір – мікросвіт предметів і природи. Ху-
дожниці дано побачити: прозорість фляжок, 
об’ємність глечиків, красу квіткових букетів і 
пелюстку, що впала, золотистість цибулі, пер-
ламутр черепашок, форму голівок часнику. Ін-
коли предмети з однієї постановки повторю-
ються в іншій, але вже відтворюють інакший 
взаємовплив і взаємозв’язок: ритмічний, фак-
турний, колористичний, світлотіньовий, образ-
ний. Зображені вмілою рукою майстрині об’єк-
ти перетворюються на своєрідні символічні 
знаки. Доктор мистецтвознавства О. Голубець 
висловлює думку, що художниця «малює те, 
що є їй найближче… предмети у її творах оду-
хотворені, …вона намагається зрозуміти, чим 
цей предмет живе. Фактично вона робить те, до 
чого дійшов свого часу знаменитий художник 
К. Звіринський…» [1, с. 12].

Вражають пастельні натюрморти художни-
ці, виконані за принципом «картина в картині», 
коли тлом постановки стає картина: авторське 
ткацтво; фрагмент живописного твору батька; 
декоративне розписне чи аплікативне панно; 
металево-золотий оклад давньої ікони; на-
родний розпис на склі; традиційна дерев’яна 
скульптура. Вони постають «образом образу» 
і викликають почуття невідворотної втрати 
реальності. У них криється мистецька загадка. 
Ці роботи становлять творчий здобуток худож-
ниці: «Натюрморт з кошиками» (2008), «Натюр-
морт із соняхом», «Натюрморт з розп’яттям» 
(обидва – 2009), «Горщики», «Композиція І і ІІ», 
«Натюрморт з калами», «Натюрморт з козою» 
(всі – 2010), «Натюрморт з рибами», «Компози-
ція з рибами» (обидва – 2015) (іл. 6), «Натюрморт 
з кошиками» (2016), «Натюрморт з глечиками» 
(2020). Низка метафізичних натюрмортних по-
становок художниці була сформована в творчо-
му тандемі з О. Міньком.  

Кращі пастельні твори художниця представ-
ляла на престижному «Європейському Фести-
валі Пастелі, VI і VII Міжнародному Бієнале 
Пастелі (2012 і 2018) – Новий Сонч (Польща)»: 

«Натюрморт з рибою і раком» (2012), «Натюр-
морт з білою маскою», «Сонячна сосна» (обидва 

– 2018) [30].
Учитель мисткині, народний художник 

України Л. Медвідь влучно відзначає: «Ірина 
відтворює цілісність багатогранного, багато-
факторного, багатопланового світу… Її твори 
зібрані в єдиний цілісний гармонійний уклад, 
і це є чи не найвагомішим, найзначнішим у 
тому, що вона малює» [1, с 12].

Важливою складовою творчого життя І. 
Мінько-Муращик є її педагогічна діяльність у 
ЛНАМ на кафедрі художнього текстилю, адже 
вона безпосередньо причетна до формування 
молодого покоління митців. Викладаючи вона 
не робить різниці між собою і студентами, за-
любки співпрацює з «проблемними» учнями 
і «витягує» їх на високий мистецький рівень. 
Серед її студентів видатні тепер особистості 
сучасного мистецького життя Львова і країни.  

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок уданому напрямку. 
Виставка ткацтва і пастелей І. Мінько-Мура-
щик 2020 року в НМЛ і створений на її основі 
каталог нових творчих робіт художниці стали 
основою при уважному ознайомленні з її твор-
чістю і написанні цієї статті. Модерні впливи 
вчителів художниці сприяли її індивідуаль-
ному творчому становленню. Прецизійні та 
делікатні твори художниці сповнені філософ-
ського підтексту, естетичного смаку, лірично-
го проникнення і високої мистецької культури. 
Слід відзначити особливе «взорування» мист-
кині на художні образи з творчості О. Мінька, її 
батька, першого вчителя і духовного наставни-
ка. З опрацьованого матеріалу напрошується 
висновок про становлення і розвиток династії 
художників Міньків у контексті поступу львів-
ської мистецької школи.   

Досліджений матеріал може бути викорис-
таний для подальшого вивчення творчості О. 
Мінька та І. Мінько-Муращик, стане допов-
ненням у вивченні мистецького середовища 
Львова другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 
а також буде корисним при написанні лекцій з 
історії українського образотворчого та декора-
тивного мистецтва, методичних розробок.
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A N N OTAT I O N
Dmytro Pshenychnyi. The philosophy of beauty 
and harmony: weaving and pastels by Iryna Min’ko-
Muraschyk (based on the works at the personal 
exhibition at the National Museum in Lviv in 
2020). This article analyzes the weaving and pastel works 

by I. Min’ko-Muraschyk that played a significant role in 
the Lviv art school development in the late 20th and early 
21st centuries. The following research methods were used: 
biographical, descriptive, comparative-historical and the 
method of artistic analysis. The article relates to the study 
of the artworks by O. Min’ko. His daughter, I. Min’ko-
Muraschyk continues her father's art traditions, but she 
also has her own creative vision. Her artworks are famous 
in Ukraine, represented in neighbouring Poland, and attract 
collectors from Europe, the USA and even distant China. 
She is a recipient of many honours and awards. It has been 
revealed that the mini tapestries by I. Min’ko-Muraschyk 
show the new interpretation of artistic values of avant-garde 
and modernism, fine art and the technological and technical 
abilities of decorative weaving. Unlike calm pastel works, 
the artist's weaving is characterized by the sharp form of 
expression and some dramatic source. Important prototypes 
for I. Min’ko-Muraschyk's weaving are her father's paintings. 
Religious works of art are losing their iconic significance 
and are acquiring only aesthetic meaning, philosophical 
undertone. The artist creates still life and landscape 
paintings in pastel. Romantically-realistic perception, close 
attention to detail, redefining of what has been seen and a 
great technique is common to her pastel works. In late 2020, 
the retrospection of weaving, pastels and a catalogue of the 
new artworks by I. Min’ko-Muraschyk were exhibited at the 
Lviv National Museum. The role of the artistic achievements 
by I. Min’ko-Muraschyk has been defined.

Keywords: creativity of I. Min’ko-Muraschyk, creativity 
of O. Min’ko, weaving, pastel, still life, landscape, sacred 
inspiration, the dynasty of artists.
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Дмитро Пшеничний 

Іл. 1. І.Мінько-Муращик. Вершник 
на кулі. 2014 р., вовна, бавовна, льон, 
шовк, 46 х 23 см. Власність авторки. 
Фото К.Муращик.

Іл. 2. І.Мінько-Муращик. Композиція з білою головою. 2018 р., вовна, бавовна, шовк, 22 
х 35 см. Власність авторки. Фото К.Муращик.

Іл. 5. І.Мінько-Муращик. Човни. 2019 р., картон, 
пастель, 50 х 70 см. Зберігається в НМЛ ім. А.Шеп-
тицького. Фото К. Муращик.

Іл. 6. І.Мінько-Муращик. Композиція з рибами. 
2015 р., картон, пастель, 50 х 70 см. Власність автор-
ки. Фото К. Муращик.
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Іл. 3. І.Мінько-Муращик. Святе і грішне. 2020 р., вовна, 
бавовна, льон, шовк, 37 х 24 см. Власність авторки. Фото 
К.Муращик.

Іл. 4. Мінько-Муращик. Стара хата в лісі. 2013 р., папір, 
пастель, 70 х 50 см. Власність авторки. Фото К.Муращик.


