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розвитку «Тотем»

Комікс-журнал «Zurich 2021» створено 
художницями і художниками Півдня України 
під час воркшопу за участю менторки – 
художниці коміксів з Берліну Марлен Крауз. 

Проект є актом співтворчості авторів коміксів у 
діалозі з мистецьким феноменом Поліни Райко 
– самобутньої художниці, яка намалювала на 
стінах свого будинку історію свого життя. 

Проект “Zurich 2021: про Поліну Райко мовою 
коміксу” підтримує Європейський Союз та  
Goethe-Institut в Україні за програмою Дім Європи.
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«Цюрих» – так місцеві жартома на-
зивали містечко Олешки неподалік 
від Херсону, коли воно ще назива-
лося Цюрупинськ. Треба було доду-
матись перейменувати старовинне 
місто Олешки, відоме ще з 1084 
року, на честь більшовика Цюрупи, 
який був ініціатором продовольчої 
диктатури, організовував так звані  
«продовольчі загони», які відбира-
ли хліб і зерно у селян. Цюрупа на-
родився в Олешках, і місто страж-
дало на його ім’я з 1928 по 2016 
рік, тобто аж 88 років. В останні 
десятиліття ніхто з місцевих вже 
майже не пам’ятав, хто такий той 
Цюрупа, але продовжувати жити з 
його ім’ям не хотілося… Може,  
тому й виник «Цюрих». 

До речі, помер Цюрупа у 1928 році. 
В цей самий рік народилася Пела-
гея Солдатова, яку ми знаємо як ба-
бусю Поліну Райко. Вона прожила у 
Цюрупинську все своє життя.

У Цюриху природа – що твоя Швей-
царія. Річка Конка, дніпровські 
плавні, сосновий ліс. Не маючи ху-
дожньої освіти, у віці 69 років ба-
буся Поліна почала малювати. Роз-
писала свій будинок, літню кухню, 
хвіртки, паркани та гаражні ворота. 
Зображувала своїх родичів, тварин, 
природу. Малювала найдешевшою 
фарбою – емаллю ПФ, на яку ви-
трачала всю свою мізерну пенсію. 
Сусіди не розуміли і поговорювали, 
що бабця збожеволіла. А було від 
чого… 

У 1994-му в автокатастрофі загинула улюблена доч-
ка Олена. Через рік помер чоловік, з яким жилося 
не дуже – він любив лише рибалку і випити. Коли у 
1998-му Поліну перший раз показали по телебачен-
ню, син сидів у в’язниці, а коли повернувся – пиячив, 
вимагав гроші, навіть намагався зарізати. В решті 
решт він пропив все, що було у будинку, і помер від 
цирозу печінки. Але навіть могили сина і чоловіка 
на місцевому кладовищі Поліна розписала квітами. 
Весь свій біль вона перетворила на яскраві картини.

– Поїхали на вихідні в Цюрих?
– А поїхали, чом би й ні? 

Творчість Поліни Райко – складне 
явище. Це і наїв, і аутсайдер-арт, і 
ар-брют (від французького Art Brut – 
грубе, «необроблене» мистецтво. Цей 
термін для творчості непрофесійних 
митців у середині XX століття запро-
вадив французький художник Жан 
Дюбюффе для опису зібраної ним ко-
лекції картин і скульптур, створених 
маргіналами суспільства). 

«Наївне мистецтво нас заспокоює, в 
той час як ар-брют викликає почуття 
страху», – казав французький арт-кри-
тик Мішель Рагон. Художники-наї-
висти зазвичай змальовують красу 
навколишнього світу, а для художників 
ар-брюту і аутсайдер-арту творчість 
– це скоріше арт-терапія, спосіб звіль-
нитися від пережитих трагедій, впора-
тися з важкою підсвідомістю. 

Поліна Райко почала розмальовувати свій 
дім після трагедій, які сталися в її житті. Її 
образна система поєднує християнську, ра-
дянську і язичницьку символіки. Її дім – це 
мікро-космос. Це світ, який вона створила, 
коли залишилася у будинку сама. 

Взимку 2004-го року Поліна Райко на зво-
ротному боці дзеркала (єдиному незафарбо-
ваному місці у хаті) намалювала свій авто-
портрет, на якому вона молода і красива – і 
тихо пішла з життя. 

У 2021 році її будинок включено в перелік 
об’єктів культурної спадщини Херсонської 
області. 





Гліб Остроус  «ДОЗВІЛ»



Марія Апрятова «ПОДОРОЖ ДО ЦюРІХУ»







Дива нумерології: почала 
малювати у 74 роки, 

отримувала пенсію 74 гривні, 
яку цілком витрачала на 

фарби, жила в домі № 74… І 
дива терпіння: син по п’яні 

ледь не зарізав, старість 
пройшла на чужих городах, 

сусіди вважали «дивачкою»… 
Тільки кілька років тому, 

коли знайшли бабцю ласі до 
місцевого колориту «зелені 

туристи», пішла слава, але не 
гроші.

«Все одно треба було 
підмазувати стіни – ось і 

думаю, нумо спробую щось 
намалювати, щоб душі було 

легше… Щоб не плакати, я 
почала співати. Стою на столі, 

малюю і співаю: дім-то пустий».

Ігор Николаєнко «ДИВА НУМЕРОЛОГІЇ І ТЕРПІННЯ» Юлія Павленко «РИТУАЛ»



Вікторія Пагельс «СІЛЬСЬКА МАГІЯ» Марічка Смеречинська «ЗЕМНЕ/НЕБЕСНЕ»



Хто там?

бог стука 
до вас у 
дверi!

э

вiн вже тут

Вікторія Пагельс «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДЯТЬ ЄВАНГЕЛІСТИ»



Дар’я Баранова «ГІФТИК З НЕБА» 



Юлія Данилевська «СИН»



iсторiя
стола
Полiни
Райко
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2000
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Юлія Павленко «ІСТОРІЯ СТОЛА ПОЛІНИ РАйКО» Гліб Остроус «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДИТЬ ГРАБІЖНИК» 



Олена Афанасьєва «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДИТЬ ПІРОСМАНІ» Юлія Павленко «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДИТЬ КОРОЛЕВА ЄЛІЗАВЕТА» 



Юлія Данилевська «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДЯТЬ ДИСТРИБ’юТОРИ ЕйВОН»

«Прожила жизнь, не дай Бог так! У 
бєдності. Проробила дуже важко. Дома, 
в колхозі, і по плавнях, у лісничистві. 
Вербу садила оце. 

Взуваться нема у шо. Сапоги кирзові, да 
ще і з латками. Ножечки мо-о-окрі! Це 
ж візьму в’язку дров, і несу кілометра 
два або і більше, бо топить надо 
чимось. Як провалилась та єлє вилєзла 
кадась. Але принесла в’язку дров домой, 
не бросила. Мама давай тоді вилівать 
вже воду з сапогів, роздівать мене. 
Рятувать. Ну, полічила».

З інтерв’ю з Поліною Райко, 1998 р.

«Во втором класє це мене єдіний раз 
вчителька визвала: «Намалюй судно, 
Солдатова Поліна». Я вийшла, взяла 
крейду і намалювала судно морське. І 
дим там іде с труби, і парус, і мачти, 
і якорі. І серп і молот, і флаг. Вона: 
«Садісь, Поліна, пятьорочка!».

З інтерв’ю з Поліною Райко, 1998 р.

«Жахливе в неї було життя. Син 
п’янствував. Коли повернувся, 
приходила його банда, бабусю душили, 
вимагали гроші. А як помер, самотня 
була, сама в собі замикалась. 

У неї вся відрада була тут, в 
малюнках».

Алла Зборовська, 
сусідка, яка доглядає будинок.



K4R4S1QU3 «НЕЗАДОВОЛЕНА»



На стіні у вітальні Поліна Райко намалювала себе і своїх 
трьох сестер - всі як янголи, на місяцях, серед райських 
квітів. У реальності з сестрами Поліна сварилася і майже 
не спілкувалася.



Величезні коти на стінах 
– то не коти, не можна каза-
ти що коти, бабуся Поліна 
сильно сердилася. Вона 
називала їх леопардами. 

А на стіні висить килим з 
котиками. Побачиш цих 
котиків і – «О, так от звідки 
ці леопарди!». І одразу при-
кушуєш собі язика, бо не 
можна ж таке казати, бо на-
супиться Поліна Андріївна і 
перестане розповідати свої 
історії. Звісно ж леопарди!



Валерія Гусева «АНЕКДОТ» Юлія Нудьга «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДИТЬ ІНТЕРНЕТ»



тi, Хто пiднiма  
важкi речi 
заради 
заробiтку 
(наприклад, 
будiвельники, 
перевiзники, 
селяни), 
отримують 
деякi фiзичнi 
вигоди: 
спалюють 
калорii, 
змiцнюють 
м’язи i 
пiдтримують 
Хорошу 
фiзичну форму.

ви помiча  те, 
що виника 
внутрiшня 
соцiальна 
напруженiсть, 
тому що 
люди, якi 
погоджуються 
на низький 
рiвень 
соцiальниХ 
гарантiй, i люди, 
якi вiдчувають 
ризик, що 
договiр з ними 
буде розiрвано, 
апрiорi 
знаХодяться 
у ситуацii 
обмеження iХнiХ 
прав.

робота 
повинна бути 
оплачуваною 
i гiдною, 
щоб сприяти 
розвитку 
особистостi, а 
також повинна 
давати людям 
можливiсть 
забезпечувати 
себе i своi 
сiм’i. полiтики 
повиннi стежити, 
щоб працiвники 
виконували 
своi завдання 
в безпечниХ 
умоваХ...

щоб
не було 
травм i 
простою.

Макс Афанасьєв «ПРИРОДНИй ДІАЛОГ» 

полiно, ти фрiлан-
сер? ти ма  ш 

портфолiо? ти мо-
жеш робити щось 

краще за iншиХ? я 
не знецiнюю твою 
працю, я просто 

розмiрковую.

стимулювати розви-
ток критичного мис-

лення у своiХ спiв-
громадян i створю-
вати резонанс, про-
вокуючи громадську 

дискусiю навколо 
важливиХ для сучас-
ноiлюдини тем, – цiл-
ком гiдне завдання 

як для Художника, 
такi для мистецтва 

в цiлому.



Катерина Бейко, Олена Афанасьєва «ФОТОТАКСИС» Юлія Нудьга, Олена Афанасьєва «7 ДНІВ  НА ТИЖДЕНЬ»



Дар’я Баранова «ПЕРЕДАЧКА»
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Олександра Кучерова «Ой ТАМ НА ГОРІ» Юлія Пляс «ВІЛЬНА»



by Polina Romashkova

Поліна Ромашкова «КАПІТАНША»

«Капітаншу» Поліна Райко побачила уві сні в ніч з 
8 на 9 травня. Зранку на стіні вона намалювала цю 
«капітаншу» – жінку у військовій формі, у якої є крила, 
проте вони не білі, а коричневі. Поліна казала, що її 
крила кольору землі, тому що вона «земний янгол».







Дар’я Мельникова «#зладоля»





Поліна Ромашкова «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДИТЬ ІСУС»



Retablos – це картини, які мексиканці за-
мовляють у художників або малюють самі, 
щоб віддячити своїм святим покровите-
лям за те, що вдалося уникнути якоїсь 
біди аби впоратись з нею. Дякують за те, 
що вдалося врятуватися від НЛО, за хоро-
ший врожай марихуани, за те, що нарешті 
вийшло накопичити грошенят і купити 
маракаси.
Ретабло з’явилися у середньовічній Іс-
панії, а звідти поширилися на Латинську 
Америку. Спочатку так називали ікони, 
розташовані за вівтарем*. Потім почали 
так називати картини екс-вото**.
За стилем ретабло дуже нагадують комік-
си – спрощена графіка, наявність тексту, 
розповідь  історії. Та насправді ретабло 
– це щось більше, щось на кшталт арт-те-

рапії, яка допомагає пережити стресову 
ситуацію.
Ретабло як предмети мистецтва збирала і 
колекціонувала Фріда Кало.
Сучасні ретабло – результат поєднання 
релігійного і народного живопису. А ще 
це яскравий приклад наївного мистецтва, 
яке набуло популярності далеко за межа-
ми Мексики. По всьому світу сучасні ху-
дожники створюють ретабло на актуальні 
теми. 

* retablo — від латинських слів retro — за, 
позаду і tabula — дошка.
**Екс-вото – предмети чи зображення, які 
приносять святим на знак обітниці. Ла-
тинське votum означає «обітниця», ex-voto 
– «згідно з обітницею».
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Володимир Рейнхарт «POLINA RAY»





дяку  мо вам за 
гостиннiсть!

щасти вам

э

нарештi…

я вдома, 
моi любi

сумували без 
мене?

Юлія Нудьга «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДЯТЬ ТУРИСТИ»

жучок, ти 
так вирiс…

янголятка моi, 
дiточки

а микола 
вже 

рибалить



Марічка Смеречинська «ДО ПОЛІНИ РАйКО ПРИХОДИТЬ СМЕРТЬ»



Взимку 2004-го року Поліна Рай-
ко на зворотному боці дзеркала 
(єдиному незафарбованому міс-
ці у хаті) намалювала свій авто-
портрет, на якому вона молода і 
красива – і тихо пішла з життя. 

Катерина Бейко  «ОСТАННЯ ЗУСТРІЧ»



Юлія Павленко «7 ДНІВ У ЦюРИХУ»



Валерія Гусева «ДО ПОЛІНИ»
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