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En emsig politisk kommissær kunne godt have tolket Maria Prymatjenkos Tudserytteren (1936) som en kritik af sovjetiske magthavere. Forneden Det brune bæst fra samme år.
MALERIER OG FOTO: DET NATIONALE MUSEUM FOR UKRAINSK DEKORATIV FOLKEKUNST

Portræt. Maria Prymatjenko var Ukraines største billedkunstner. I hendes naivistiske malerier finder
man de temaer, der har været med til at sønderrive landet.

Tudserytterens terror
Af JENS MALLING

KRAINE – Væsner
vrænger. Bæster blotter
spidse tænder. Uhyrer
holder horn klar til at
stange. Voldsomme kræfter
står over for hinanden til
en udstilling af Maria Prymatjenkos malerier
i Kijev. Gæsterne tager interesseret værkerne
i øjesyn, gestikulerer og diskuterer lavmælt.
Aleksej Lysyj tilbringer lørdagen sammen
med sin søn og viser ham et af de farvestrålende fabeldyr.
»Jeg elsker Maria Prymatjenkos kunst
for dens ærlighed og inderlighed. For mig
udtrykker billederne noget oprigtigt. De er
fulde af energi. Måden, hun fantaserer på,
begejstrer mig. Hun lukker én ind i en helt
anden verden, en fantastisk verden, hvor
man glemmer alt omkring sig,« siger 37-årige
Aleksej, der til hverdag arbejder i finansverdenen i den ukrainske by Dnipropetrovsk.
Prymatjenko levede fra 1909 til 1997
og malede så godt i stilen naivisme, at hun
har status som Ukraines mest berømte
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billedkunstner. Til hendes beundrere hørte
kollegaen Pablo Picasso, der lovpriste hendes
værker under Verdensudstillingen i Paris i
1937.
»Hendes æstetik og brug af farver ligger
ukrainerne nær. Motiverne afspejler vores
identitet og selvforståelse. Det, Prymatjenko
udtrykker og overfører til malerierne, findes
inde i os. Derfra stammer hendes betydning
for ukrainsk kunst,« uddyber Aleksej, tager
sin søn om skulderen og besigtiger flere
kunstværker.
35-årige Olga Ajvasovska har også lagt
vejen forbi udstillingen.
»Jeg holder af måden, Prymatjenko gengiver
ældgamle skikke på, lader sig inspirere af
Ukraines folkekunst og maler landets blomster,«
siger hun og peger.
»Jeg er ikke sikker på, om bæsterne er glade
eller vrede. Hvad tænker de på? Deres udtryk
forekommer modsætningsfyldt,« fortsætter
Olga.
De grove bæster i rammerne kan ved første
øjekast forekomme uskyldige, næsten barnlige. Men Prymatjenko behandler i sin kunst
temaer, der har vist sig sprængfarlige i dagens

Ukraine. En særlig dobbelthed optræder i
motiverne, hvis elementer genfindes i den
konflikt, der splitter landet på fjerde år og har
medført krig i den østlige region Donbass:
Ukrainsk nationalisme kolliderer med arven
efter Sovjetunionen. De stærkt kontroversielle
temaer gør Prymatjenkos malerier ekstra
interessante for nutidens beskuer.
På den ene side fejrer Maria Prymatjenko
Ukraines folk og kultur. I malerierne
vrimler det med nationale symboler. Hen
over næbbene holder storke lange, farvestrålende stofstykker, der er blevet brugt
som udsmykning ved ukrainske bryllupper i
århundreder – såkaldte rusjnyky. Scener fra
oprindeligt landsbyliv går ofte igen. Kvinder
og mænd iført den traditionelle klædedragt
vysjyvanka’en hopper ud fra penslen med stor
hyppighed. Overdådige mønstre fra
karakteristisk ukrainsk broderi forskønner
lærrederne yderligere.
På den anden side levede og arbejdede
Maria Prymatjenko den største del af sit liv
i Sovjetunionen, som Ukraine var en del af.
Derfor afspejler malerier fra hendes hånd
afgørende begivenheder i Sovjetunionens

historie. Hun behandler både katastrofen på
atomkraftværket Tjernobyl i 1986 og den
stalinistiske statsterror, som kulminerede
i slutningen af 1930rne. Den sovjetiske
påvirkning kommer blandt andet til udtryk i
en akvarel fra 1936: Et tudse-lignende væsen
holder en pisk i kløerne. Den mørke skikkelse
piner en hund og tvinger den til at trække
sin kærre. Hunden er overstrøet med røde
prikker, som om den er syg. Tudsen stirrer
frem for sig med gule, udtryksløse øjne.
Herremand og slave pløjer sig gennem et
landskab af blomster, der vender hovederne
væk, som om de prøver at flygte. Prymatjenko
malede Tudserytteren, mens det sovjetiske
lederskab førte samfundet ned i en spiral af
terror. Hundredtusindvis af vilkårlige henrettelser samt millioner af deportationer var de
instrumenter, som styret brugte til at konsolidere sin magt. Tvangskollektiviseringer af
landbruget og en delvist statsstyret
hungersnød havde lagt store dele af Ukraine
øde få år forinden, i 1932 og 1933.
Prymatjenko er ikke kendt for at være en
samfundskritisk kunstner. Men hvis en emsig
politisk kommissær havde tolket tudsen som
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de sovjetiske magthavere, hunden som den
ukrainske befolkning, blomsterlandskabet
som den ukrainske nation og kærren som
sovjetisk fremskridt, kunne akvarellen nemt
have kostet den naivistiske maler livet. Uagtet
at Prymatjenko muligvis udtrykte den
immanente samfundskritik ubevidst. Hendes
stil, naivismen, opfattes nemlig ofte som
ureflekteret og spontan – som et ufiltreret
udtryk for kunstnerens umiddelbare følelser.
De to temaer – nationalismen og Sovjetarven – forstås nu vidt forskelligt af de
stridende parter i Østukraine: På deres side af
frontlinjen benytter prorussiske separatister
flittigt Sovjetunionens symboler. De holder
dens traditioner og helligdage i hævd. For
eksempel går de ikke af vejen for at føre stort
anlagte militærparader gennem hovedbyerne
Lugansk og Donetsk – optog af den slags, der
kendes fra Den Røde Plads i Moskva, da Den
Kolde Krig var på sit højeste. Regeringen i
Kijev derimod idylliserer ukrainske
nationalister, som anerkendte historikere ikke
tøver med at rubricere som fascister, herunder
den berygtede Stepan Bandera.
Ukraines ledere er i gang med en
omfattende afkommunistisering af landet
og gennemfører en heksejagt på alt, der har
forbindelse til Sovjetunionen. Hertil hører
omdøbning af snesevis af byer samt tusindvis
af gader og pladser, mens sovjetiske monumenter og mindesmærker rives ned. Gennem
Prymatjenkos kunst får beskueren indblik i de
kræfter, der sønderriver Ukraine.
PETRO Prymatjenko åbner døren til sin
varevogn og byder indenfor. Den 50-årige
mand sætter kursen gennem Ivankiv – en
provinsby 80 kilometer nordvest for Kijev.
Turen fortsætter ud mod landsbyen Bolotnja,
hvor hans berømte bedstemor levede, døde og
ligger begravet. Den rigelige plads i varevognen har direkte forbindelse til den svære
tid i Ukraine.
»Jeg arbejder som volontør og kører jævnligt
forsyninger over til de ukrainske styrker
ved fronten,« forklarer Maria Prymatjenkos
barnebarn.
Egentlig har Petro overtaget farmorens
beskæftigelse, men:
»Jeg holdt op med at male, da revolutionen
begyndte på Majdan. I mere end tre år har
jeg ikke malet overhovedet. Jeg beskæftiger
mig med at hjælpe soldaterne. Det er vigtigere
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for mig, at Ukraine klarer sig gennem denne
situation. Jeg forestiller mig, at når krigen
slutter, begynder jeg at male igen,« siger han,
mens landsbyens huse suser forbi.
Blandt skoven af jernkors på Bolotnjas overgroede kirkegård skiller Maria Prymatjenkos
sidste hvilested sig ud med det samme. En
prangende påfugl af små mosaikfliser pryder
gravstenen – hendes egen komposition. Petro
tørrer den sorte marmor med årstallene og
de kyrilliske bogstaver af med en serviet, som
et tegn på respekt, så monumentet fremstår
endnu mere præsentabelt.
»Jeg husker min bedstemor fra min tidlige
barndom. Vi boede sammen med mine
forældre her i Bolotnja. Huset var fyldt med
malerier. Hun arbejdede konstant med
penslen. Om vinteren var der dejligt varmt på
ovnen. Som lille lå jeg på den og betragtede
bedstemor, mens hun malede. Processen
med frembringelsen af maleriet dragede mig.
Det var spændende at se, hvad hun fandt på.
Det så så let ud. ’MP’ signerede hun til sidst
og færdig. Jeg lyttede til hende. Alle lyttede
til hende. Hun var en meget klog kvinde,«
fortæller Petro.
»Når jeg besøger udstillinger med hendes
billeder i dag, husker jeg ofte detaljer om,
hvordan de kom til verden,« tilføjer han og
falder i staver foran monumentet.
Petros barndomshjem vrimlede med
farmorens gæster: forfattere, filmfolk, digtere
og kunstnere.
»Dissident-instruktøren Sergej Paradsjanov
kom ofte på besøg. Det var altid en festdag.
Hver gang tog han sine georgiske venner med
og forærede os masser af appelsiner. De
skænkede op af den georgiske vin. Kaukasiske
og ukrainske sange blandede sig med
hinanden omkring bordet. Som barn gjorde
det stort indtryk.«
Om de mange prominente personer, der var
tiltrukket af farmorens skaberkraft og lagde
vejen forbi den undselige landsby, husker
Petro:
»Der kom masser af politikere og journalister. Jeg husker ikke dem alle. Den sovjetkritiske fotojournalist Jurij Rost kom ofte
på besøg fra Moskva. Han var en nær ven af
familien. I det uafhængige Ukraine har vi
haft alle landets præsidenter til bords ud over
Viktor Janukovitj,« siger han.
Både Sovjetunionen og det selvstændige
Ukraine overdyngede Maria Prymatjenko

De grove bæster kan forekomme uskyldige, men rummer en dobbelthed, der kan genfindes i
den konflikt, der splitter Ukraine i disse år.
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Maria Prymatjenko inviterede kunstnere, journalister og politikere ind i sit hjem, men ikke
de sovjetisk-venlige, husker Petro Prymatjenko, hendes barnebarn.

med udmærkelser, æresbevisninger og
ordener. Ofte fik sovjetiske politikere dog ikke
adgang til Prymatjenko’ernes hjem, ifølge
Petro:
»’Jeg vil ikke have det,’ sagde bedstemor
bare. Hun var imod kommunistpartiet.
For hende var det uhyggeligt. Hun var ikke
medlem og søgte ikke om optagelse. Hun var
ikke tilhænger af Sovjetunionen, men skiltede
ikke åbent med det, fordi det kunne være
farligt.«
Som et klimaks i Sovjet-imperiets svanesang indtraf den 26. april 1986 verdens hidtil
største atomkraftulykke. Bolotnja ligger kun
omkring 50 kilometer fra Tjernobyl, og
katastrofen påvirkede Prymatjenko dybt.
»Her befinder vi os kun omkring 20 kilometer fra den lukkede zone, der blev oprettet
rundt om atomkraftværket af sikkerhedshensyn,« forklarer Petro og tilføjer:
»Naturen her er utrolig smuk og præget
af store skovområder. Det gjorde hende ked
af det, at noget sådant skulle ske. Hun var
bekymret, især på grund af sine børnebørn.
Hun spurgte sig selv, hvordan de ville leve
med radioaktiviteten. Myndighederne
anbefalede hende at flytte væk, men det
afviste hun kategorisk. Det kunne der ikke
blive tale om. Her var hun forankret.«
Maria Prymatjenko bearbejdede tragedien
på sin hjemegn i flere malerier. På et af dem
vokser blomster vildt hen over atomreaktoren.

»På trods af at Prymatjenko fik polio
som barn og led af sygdommen hele livet,
havde hun en stærk karakter. Gennem hårdt
arbejde lykkedes det hende at sætte sig ud
over sygdommen og sine fysiske skavanker.
Hun formåede at realisere sit talent og
skabe en kæmpe samling værker. Det gjorde
hende til en af Ukraines allerstørste kunstnere og en af de mest fremtrædende inden
for naivismen i verden,« siger den 67-årige
kurator, der har dedikeret sit liv til at popularisere maleren. Sjestakova har beskæftiget
sig med Maria Prymatjenko i mere end 40
år og udgivet flere bøger om hende. Hun
organiserer ofte udstillinger med udvalg af
de cirka 650 Prymatjenko’er, der befinder sig
i museets samling. Mere end 70 udstillinger
i hele verden har hun stået for, herunder en i
Danmark i 1984.
»Jeg havde ansvaret for at indkøbe
Prymatjenkos billeder til museet. Siden
midten af 1970erne var jeg en af hendes
bekendte og besøgte hende jævnligt oppe
i Bolotnja,« fortæller Jelena Sjestakova og
bladrer i en af sine bøger, der er rigt illustreret
med yndlingsmalerens arbejder.
»Prøv at se, hvordan optimismen strømmer
fra motiverne. En verden af eventyr, en verden
af fantasi, en verden af legender og myter
åbner sig. Det er umuligt ikke at se skønheden.
Prymatjenko arbejdede for at fejre livet og
glæde folket.«

FLERE brikker til det samlede billede af
Maria Prymatjenkos liv og værk ligger Jelena
Sjestakova inde med. Hun arbejder på det
Nationale Museum for Ukrainsk Dekorativ
Folkekunst, der har til huse inden for murene
af Kijevs vigtigste vartegn: klosteret Lavra, hvis
gyldne kupler glimter over floden Dnipro.

Mange af Maria Prymatjenkos værker kan
ses på det Nationale Museum for Ukrainsk
Dekorativ Folkekunst i Kijev:
www.mundm.kiev.ua.
Jens Malling er journalist og skriver ofte om
de tidligere sovjetrepublikker.
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